
קרפ 6 לארשיב ,  Y-רוד ה
םויקה תוהמכ  יוליבה  יל -  הבבס 

גומלא גומלא רמת   רמת גומלא , , גומלא זוע   זוע

רצונ ב-5/21/2014

רודיבהו רודיבהו יאנפה   יאנפה ןדיעל   ןדיעל ודלונ   ודלונ
יוטיבכ םיבר  ידי  לע  שפונה  ספתנ  תיצולחה  הפוקתב 
הריתסב דמעש   – הלטבו םיבאשמ  זובזב  יטסינודה – 

ונאש המ  היה  אל  שפונ  .הדובעהו  תוצירחה  ךרעל 
רתוי אלא  ףיכ , םיעושעש , יוליב , החונמ , םויה : םיניבמ 

.הדובעל הרזח  ךרדב  םירבצמ  יולימ 

תטילק לש  םינש  ויה  לארשי  תנידמ  לש  בוציעה  תונש 
לש םויקל  הקיפסה  ישוקב  תרוכשמה  הרקמ  לכב  .יאנפ  תויוליעפל  ןמז  דואמ  טעמ  וריתוה  ןהו  תילכלכ , היינבו  היילע 

ןושיל תכללו  םוק  םיכשהל  וגהנ  תוחפשמה  בורב  .רודיבו  יוליב  ןומימל  תובר  תודותע  וראשנ  אלו  םישדחה , םילועה 
ךותב םימצמוצמ  יוליב  ידקומ  לשב  םג  השרתשה  תומדקומ  תועשב  הנישה  .ךרפמ  הדובע  םוי  ירחא  תמדקומ  העשב 
העשב םמוש  השענ  בוחרה  םג  .הדסונ  םרט  תילארשיה  היזיוולטהו  הלילה  ךותל  וכשמנ  אל  וידרה  ירודיש  .תיבה 

תא רפהל  וסינש  הלאו  תוצח , ירחא  םהיקסע  תא  חותפל  רסאנ  םיטעמה  םיעושעשה  יתבו  תודעסמה  ילעב  לע  .תמדקומ 
םיבורק לצא  רוקיב  רקיעב  ללכ  אוה  .עובשה  יפוסב  יוליבה  לע  םג  עיפשה  םיילכלכ  םיעצמאב  רוסחמה  .וסנקנ  קוחה 

.תירוביצה הכירבבו  םיה  ףוחב  הצחרו  ריע ) וא  הנוכש  התואמ  בורל   ) םידידיו

התישארב הדקמתה  תינויצה , תובשייתהה  תישארמ  תינויצולובא  תוחתפתה  הרבעש  תילארשיה , רודיבה  תיישעת 
הריש  , עונלוק יטרס   , ןורטאית תוגצה   , תיסאלק הקיזומ   , האירק ירפס   , תואצרהו ןויע  ימי  תוליעפ : ימוחת  רפסמב 

.םילועה תייסולכוא  לש  םילודג  םיקלחל  תונימז  ויה  אל  ןתצקמ  .םע  ידוקירו  רוביצב 

תונשב הלקה " המבה   " יעפומ תיישעת  תוחתפתה  םע  בחרה  רוביצל  רתוי  שיגנו  יממע  השענ  ילארשיה  רודיבה 
לודיגל ליבקמב   (. םידוקירו רמז   , רומוה יעפומ  תוילקיזומ , תוידמוק  רמז , תוזחמ   ) םינומשהו םיעבשה  םישישה ,

יעפומ .ימואלניב  תועפוה  בבסמ  קלחכ  לארשיל , ועיגהש  םירז  םינמא  לש  םיעפומב  םג  לודיג  לח  תוימוקמה  תוקפהב 
םיטילקתה תיישעת  תחימצ  לשב  ראשה  ןיב  תע , התואב  םיירלופופו  םיחיכש  ושענ  םידדובו  תוקהל  לש  ירוקמ  רמז 

םירנא ז' .לארשי  לביטספ  ודיצלו   , יתנשה ןומזפהו  רמזה  לביטספ  תרוסמ  תחיתפ  וידרה , תוחתפתה  תימוקמה ,
.תונויאר יברעו  םינועושעש  םינודיח , ויה  םיעבשהו  םישישה  תונשב  םידוהא  ויהו  וחתפתהש  םירחא  םיירודיב 

ןווגמב ףקיהב , תיטמרד  היילע  הלח  תורגבתהה –  ליגל  ועיגה  רבכ  םיקינ  Y-ה רשאכ  םיעשתה –  תונש  תיצחממ 
ןמזה ךשמ  תלפכהב  ראשה  ןיב  האטבתה  המגמה  .תילארשיה  הרבחב  רודיבהו  שפונה  יאנפה , תויוליעפ  לש  תושיגנבו 

םיס " נתמהו םייתליהקה  םיזכרמה  תוחתפתהב  רודיבה ; יעפומ  ןווגמבו  ףקיהב  היילעב  היזיוולטב ; הייפצל  שדקומה 

לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
Peles Group תובידאב
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 – םירעל ץוחמ  יוליב  ידקומ  תחימצב  דועו ;) יתליהק  ןורטאית  הקיזומ , ירועיש  תוימוקמ , לוחמ  תוקהלו  תולהקמ  )
, ןורטאית  ) םייתנשה םילביטספה  תרוסמ  תובחרתהב   ; תשרומ ירתאבו  םינואיזומב  םיקראפב , םיצוביקב , םינוינקב ,

.ןולמ יתבב  שפונהו  תוינקה  לכואה , תוברת  תובחרתהבו   (; דועו הקיזומ , לוחמ , עונלוק ,

תילארשיה הרבחה  לש  התכיפהו  םייחה  תמרב  תרכינ  היילע  םימרוג : רפסממ  ועבנ  ץראב  יאנפה  תוברתב  םייונישה 
הלכשה תמר  ןיב  יבויח  םאתמ  םייק   ) הלכשהה תמרב  תיללכ  היילע  תויברעמה ; תורבחל  המודב  תינכרצ  הרבחל 

- תירבמ הריגהה  לג  תובקעב  ראשה  ןיב  " ) ההובגה תוברתה   " תכירצב היילעה  יאנפ ;) תויוליעפב  תופתתשהה  ףקיהל 
(; תיסאלק הקיזומו  טלב  ןורטאית , ומכ  תינונק "  " תונמא ינכרצ  לש  הובג  זוחאב  ןייפאתהש  רבעשל , תוצעומה 

םידבועה ידעו  לש  םדמעמ  תוקזחתה   ; רצוקמ הדובע  עובשל  רבעמ  תירחסמה ; תילארשיה  תרושקתה  תוחתפתה 
יאנפ תויוליעפו  םישפונ  םג  וללכש  םידבועל , תונתמה  תוברת  תוחתפתה  היה  ךכל  םייוטיבה  דחא   ) םינושה םילעפמב 

.םיגוניעה יתב  תחיתפ  תועש  תכראה  תורחא ;)

" הווהה יפלכ  היצטניירואה   " תובישחב היילע  רומאל  יונישל , ומרת  תע  התואב  וללוחתהש  םייכרע  םייוניש  םג 
ןכו הדובעה ) לש  תובישחה  ןובשח  לע   ) יאנפו תואנהל  תסחוימה  תובישחבו  דיתעה )" יפלכ  היצטניירואה   " תמועל )

. םזילאודיבידניאה ךרע  תוקזחתה 

ראשה ןיב  חיכש  השענ  יתחפשמה  יוליבה  .תחתופמ  יאנפ  תרבחל  הכפה  רבכ  לארשי  תנידמ  םייפלאה  תונש  תישארב 
.תירלופופה תוברתה  לע  תרבוגה  םתעפשהו  הרבחב  םידליה  לש  הלועה  םמוקמ  לשב 

םינשב 1993-2009 יאנפו  תוברת  ירצומ  תשיכרב  היילע 

רודיבו תוברת  יעפומ  ולע ב-56%יריחמ 

תיבל ץוחמ  -50%תוחורא  כב ולע 

"ל וחל ולע ב-40%םילויט 

.רקרמ - הד .החפשמ  ייח  תוחפו  תואצוה  רתוי  הדובע , רתוי  הנש ? הנתשנ ב-20  המ  .רואיל 18.4.2011 . לטד , רוקמ :

.םינשה ךרואל  הקיטסיטטסל  תיזכרמ  הכשל  םינותנ :
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6060 -- תונשב  הה תונשב םיצ   םיצ תיינוא   תיינוא לעלע   יוליב   יוליב
םיצ ןויכרא  תובידאב 

תובצעמ תובצעמ רודיב   רודיב תויווח   תויווח
תויווח ךרד  ראשה  ןיב  תבצעתמ  תירודה  שפנה 

ןכל .םיתורישהו  הכירצה  םלועל  תורושקה  תוימוימוי 
בצעי םג  יאנפ  תכפהמ  ךותל  לדגש  רודש  יעבט 

ינב .ול  ומדקש  תורודהמ  םינוש  םילגרהו  תוסיפת 
תויונמוימ ילעבו  תולבל  םיליגר  קר  אל   Y-ה רוד 

יאנפה תא  םירידגמ  םהש  אלא  תוללכושמ , יאנפ 
דוסיה תויווחמ  המכ  רוקסנ  ןלהל  .םישדח  םיחנומב 

.םהלש יאנפה  תוברת  תא  ובציעש 

ליעפ ליעפ שפונ   שפונ
הלח  , םייתחפשמה בכרה  ילכ  תצופתב  היילעה  םע 
קיחב יתחפשמה  יוליבה  םוחתב  הלודג  תוררועתה 

תלילס תמלשה  תליאל , שיבכה  תבחרה  .עבטה 
.יניסל םישפונהו  םילויטה  תנפוא  תוחתפתהל  ואיבה  תליאל  עיקרא  לש  תוסיטה  וק  תבחרהו  ךייש  -א- םראשל שיבכה 

ךיש -א- םראשו בהד   , הביאונ לש  זיקרוטהו  חלודבה  יפוחלו  יניס  תוידאוב  רבדמה  תואנל  הנירתק , - הטנסל םילויטה 
.םילארשי ינומהל  "ל " וח ףילחת   " וויה

יוליבל תורומשה  תא  רישכהל  ולחה  "ל  קקו םיימואלה  םינגה  תושר  עבטה , תנגהל  הרבחה  עבטה , תורומש  תושר 
םיצע תומש  ונמוס  ךרדומ , לולסמב  םיליבומה  םירדוסמ  םיליבש  וללסנ  םישדח , הדש  רפס  יתב  ומקוה  .ינומה 

, םיתוריש ירדח  םהבש  םינוינח , ומקוהו  הרומשב  הארנהו  השענה  לע  רבסה  יפד  וספדוה  תיפצת , תומוקמו  םידחוימ 
.שפונ ינוינחו  םימ  תודוקנ  תיפצת , ילדגמו  םירופצמ  ומקוה  ןכ  ומכ  .הפשא  יחפו  קינקיפ  תכירעל  םוקמ  קסויק , הינח ,

םיקחשמ ינקתמ  תמקהל  םגרותו  "ל  וחמ לאשוה  תיביטקא ) תוליעפל  יאנפה  תועש  לוצינ  " ) ליעפה שפונה   " ןויער
החתפתה הנושארל  םירעה .) ךותב  םג  ץע  ילובמ  םיעושעש  ינג  ומקוה  רתוי  רחואמ   ) רעי יצעב  םיצבושמה  תואקתפרהו ,

םע תונווגמ  שפונ  תויוליעפל  ולוכ  חתופמה  םנוד , יפלא  וא  תואמ  לש  רעי  חטש  התועמשמש  קראפ " רעי   " לש השיפתה 
.תינמז וב  םישפונ  יפלא  לש  תלוביק 

יהלשב רבכ  םלועב  ועיפוה  וכו )' קנע  לגלג  הלסורק , םירה , תבכר   ) םיינאכמ תואקתפרה  ינקתמ  םע  םיעושעש  יקראפ 
הרצונ ב-1923  ביבא  לת  לש  המי  תפש  לע  ןושארה  קראפ  - הנולה ןקתמ  תעפוה  םע  קר  לבא  הרשע , עשתה  האמה 
הלועפ ףותישב  ןונירמ , םשב  יקלטיא  םיקה  םישימחה  תונש  תישארב  .םיירחסמ  םיעושעש  ינג  לש  תילארשי  תרוסמ 

לארשיל ועיגה  םישימחה  תונש  ךלהמב  .ופיב  עובק  קראפ  הנול  לארשיל ," הנגהה  אבצ  לש  המחלמ  יכנ  תצובק   " םע
.יאפוריאה קראפ  הנולה  ןונגסב  םיעושעש  ינקתמ  ןתא  ואיבהו  ודצל  ומקמתהש  תודדונ , סקרק  תוקהל 

םינש ךשמב  בשחנ  אוה  .ןוקריה  תדגל  ךומס  הכורעתה , ינגב  ןושארה  עובקה  ינרדומה  קראפ  הנולה  םקוה  ב-1962 
" דנלרפוסה , " הרחתמ ול  ףסונ  לירפאב 1991  קרו  קרוי -  וינב  דנלייא " ינוק  ל" המודב  והשמ  לארשיב -  דסומ " ל"

.ןויצל ןושאר  תולוחב 

תונש תישארב  השחרתה  םתודליב -  םיקינ  Y-ה ווח  התואש  םידליל -  םיעושעשה  ינג  תוברתב  תירוטסיה  תינפת 
תונש דע  .םימל  םתבהאב  םיעודי  םילארשיהו  ןוכיתה  םיה  ףוחל  תנכוש  לארשי  .םימה  יקראפ  תעפוה  םע  םינומשה ,

20

21

22

23

24

25

26

27

28

3/84

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



םיכשכשמה םידלי  םיבוחט , השבלה  ירדח  םע  תוינוריע , תוכירבל  תילארשיה  העדותב  ורשקנ  םימו  שפונ  םינומשה 
םהיתומיאל ךומס  ביטרק  םיקקלמה  תוקוניתו  ליג , תוגאשב  הז  לע  הז  םיצפוק  םיברוצה , רולכה  ימב  םיניתשמו 

ילחנל רדג ,) תמחו  ידג  ןיע  סאינבה , הנחסה ,  ) תונייעמל םייתנשה  םילויטה  םג  .חונה  אסכ  לע  יברש  ןופליעב  תועורשה 
תוברתמ קלח  ויה  תרניכה  ףוח  לע  להוא " לא  להוא  ו" םכש " לא  םכש   " שפונה ןבומכו  הדוהי  רבדמו  ןלוגה  לילגה ,

. תילארשיה תימימה  יוליבה 

סרכה לש  וז  התייה  תותבשהו  םיגחהמ  תרכומה  הנומתה  .םיה  ףוח  ראשנו  היה  לארשיב  םימו  יוליב  לכל , לעמ  ךא 
תוקטמה יקחשמ  רתויו , רתוי  ףשוחה  םישנה  לש  רצקתמה  יניקיבה  ץחולה , םיה  דגבל  דעבמ  תלפתשמה  תירבגה 

תכוס לע  ליצמה  תוקעצו  שמשב  םינגוטמה  םיפאהו  םייפתכה  תויתנועה , תוזודמה  םיילגרה , לע  תפזה  םייאו , ' צמה
תנכס - רוחש  ) ליצמה תכוס  לע  םויה  ףנוי  לגד  הזיא  הלאשה , הצוחה ." תאצל  ךל  יתרמא  דלי   " הקסחה וא  תיפצתה 

םהש אל   ) םיבר םילארשי  רובע  תימויק  הלאש  תובר  םינש  ךשמב  התייה  לאל ,) חבשה  - ןבל ילג , הבג  - םודא תוומ ,
םיה ףוח  לע  ינומהה  יוליבה  השעמל , .דבוכמו  בושח  עוצקמל  בשחנ  ליצמה "  " עוצקמש אלפ  ןיאו  רוסיאל ,) ותייצ 

, םלוא .תילארשיה  תוהזה  לש  ינוכית  םיה  עבצה  תרחא , תיתוברת  תרוסמ  לכמ  רתוי  ילוא  היה  םיטהולה  ץיקה  ישדחב 
ונניא ורוקמש  שדח , יממע  ביכר  הקיתוה  ימימה  יוליבה  תרוסמל  השעמלו  הזה  יומידל  ףסונ  םינומשה , תונשמ  לחה 

. םימ - קראפב יוליבה  ללכ : םיב  אל  וליפאו  ןוכיתה  םיב 

ךרואב 90 תיטיא  היינשהו  הריהמ  תחא  " ) ןקירוה  " םגדמ סלגרביפ  תושלגמ  יתש  ובו  לארשיב , ןושארה  םימה  קראפ 
קראפ םקוה  םייפשב  קראפה  תמקהל  ךומס  .היילצרהל  הינתנ  ןיב  םיה  ףוח  לע  םקוממה  םייפש , ץוביקב  םקוה  םירטמ )

.תרנכב ןלוג  ףוחב  ףסונ  םימ 

, ןולקשאב םי , הוונב  הירבטב ,  ) ץראה יבחרב  םיפסונ  םימ  יקראפ  ומקוה  ןלוגה  ףוחבו  םייפשב  םימה  יקראפ  תובקעב 
םיפסונ תויצקרטאו  יוליב  יקראפ  תחיתפל  ץירמת  וקינעה  םימה  יקראפ  םיפסונ .) תומוקמבו  ןולוחב  ביבא , לתב 

.םיעשתה תונש  תיצחמב  רקיעב  םידלילו -  החפשמל 

קלח איה  םייעדמו ," םיידומיל  םיקראפ   " םג הגרדהב  ופסונ  םהילאש  םינווגמ , םיגוסמ  םיעושעש  יקראפ  תוחתפתה 
הכילהה םרובעש  םינושארה  השעמל  םה   Y-רוד ה ידלי  .רודיבהו  יאנפה  תיישעת  תובחרתה  לש  תימלוע  ללכ  העפותמ 

םג וז  .החפשמה  לכל  יוליב  תקזחב  התיה  םימדוק ) תורודל  ללכ  תרכומ  אל  היווח   ) םיעושעש יקראפל  םיגחבו  תותבשב 
.םתורגבב םג  יוליב  לש  הז  גוס  םיבבחמ  םהש  הביסה 

" ירגתאה טרופסה   " תוחתפתה איה  ותורענו  ותודליב   Y-רוד ה לע  קומע  ןפואב  העיפשהש  תפסונ  הבושח  יאנפ  תעפות 
ןונכתו םיבכורמ  םירמוח  תסדנה  לע  םיססובמה  םידנוב ," סמיי  ג'  " הרובחת יעצמאב  שומיש  ללוכה  בוליש  ןיעמ  – 

, הפיחר יחנצמ  תישפוח , החינצ  דועו ,) ףפועמ  ןורוטקרט  טיילרטלוא ,"  )" םילק סיט  ילכ  חור , ינשלג  םדקתמ : יסדנה 
תורהנב ימוג  תריסב  טיש   ) גניטפר םיקוצ ,) תשילג   ) גנילפנס דרובטייקס , סדיילברלור ,)  ) תוילגלג םי , יעונפוא 

, סופיט תוריק  הגמוא , ומכ : םימיאתמ , םינקתמ  ונבנ  םידלילו  תוחפ  םיצימאל  םג  .םינורוטקרט  ןבומכו  םישעוג )
.דועו םילבח  יקראפ  תושלגמו , םיכובמ  לש  תונומרא 

אוה ךכ  הרעסב , עיפוה  דנרטהש  םשכו  .ףחוס  יאנפ  סומלובל  השענו  הצרא , םג  עיגה  שדח  ימלוע  יגולונכט  דנרט  לכ 
.אבה דנרטל  ומוקמ  תא  הנפמ  םלענ ,

םילארשיה .ץראב  ליעפה  יאנפה  תרוסמ  תוחתפתהמ  קלחל  הכפהו  תע , התואב  הבר  תוירלופופ  הרבצ  יקסה  תשפוח  םג 
.ץראב םיירלופופה  רודיבהו  שפונה  ידקוממ  דחאל  םיעשתה  תונשב  ךפהש  ןומרחה , רתאל  םהינומהב  רוהנל  ולחה 

םיבר םילארשיש  ינפמ  םגו  רבעשל  "מ  הרבמ היילעה  לג  לשב  םג  םיעשתה  תונש  יהלשמ  דחוימב  ירלופופ  השענ  רתאה 
, רתאה תא  םילארשי  יפלא  ושדג  ףרוחה  תונוע  לש  עובשה  יפוסב  .שולגל  ודמלו  הפוריאב  יקס  תשפוחל  ואצי 

.לבכרל היילעבו  הסינכב  םיכורא  םירותב  םיכרתשמ 

םיבר .היזיוולטב  הייפצו  םינותיע  תמירע  םע  גחו  תבש  םויה  םיריבעמ  דחאכ , םירגובמו  םיריעצ  םיטעמ , ןכ , יכ  הנה 
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Y-רוד ה .תויווחו  םישוגיר  שפחל  ידכ  הרעמלו , ןייעמל  לפמל , לחנל , רעיל , רבדמל , ףוחל , רהל , םתינוכמב  םיאצוי 
.קומע ןפואב  ותעדות  תא  הבציעש  תאזה , תואיצמה  ךותל  דלונ 

יתחפשמ יתחפשמ שפונל   שפונל הארבהמ   הארבהמ
הז רחא  הזב  וחמצ  םימולישה , םכסה  תמיתח  םעו  הצרא  ועיגהש  םירייתה  רפסמב  לודיגה  םע  םישימחה , תונש  תיצחמב 

, תורדתסהה תולעבב  םישדח  םיעונצ  םינויסנפו  עוגרמ )" יתב   " םג וארקנש  םינטק  תונולמ   ) הארבה יתב  ןולמ , יתב 
שפונה דעונ  היפל  תינויצ , - לאיצוס תיגולואידיא  הסיפת  גציי  הארבה " תיב   " גשומה .םיימוקמ  םימזיו  "ם  קשה
םיטעמ קר  תע  התואב  לבא  .הדובע  םייחב : הבושחה  הרטמה  ןעמל  םישדוחמ  תוחוכ  ףוסיאל  רמולכ  המלחהל ,

ילעב לש  הריעז  הבכשו  עבקה  אבצ  ישנא  הגלפמה , יברוקמו  תורדתסהה  ידיקפ  רקיעב   ) תילארשיה הייסולכואהמ 
םע  ) הילצרהב הידכא "  " ראופמה ןולמה  תיב  חתפנ  רשאכ  .תאזה ב-1955 , ךרדב  םויה  למעמ  םילחהל "  " ולכי םיעצמא )

ולכי םיטמולפידו  םיריית  קרש  ימונורטסא  ריחמ  תוריל -  הלילל 28  רדח  לש  וריחמ  היה  םיגזוממ ') םירדח   120
.יבולב רקבל  וליפא  זא  ומלח  אל  םילארשיה  בור  .םלשל 

לחה רוביצה  .ןולמה  תיב  תייווח  לש  היצזילמרונה  ןדיע  לחה  םייחה , תמרב  היילעה  םע  םינומשה , תונש  תישארב 
רתויו רתוי  .תורדתסההו  םילוח  תפוק  לש  הארבהה  יתבמ  הגרדהב  וילגר  רידהו  םיראופמו  םילודג  תונולמ  ףידעהל 
הריעז הבכש  לש  התלחנ  רבעב  היהש  המו  ןולמ , תיבב  ןהייחב  הנושארל  ושפנ  תונווגמ  הייסולכוא  תובכשמ  תוחפשמ 
םירדחה עציהו  תוריהמב  הלע  ןולמ  יתבב  הנילל  שוקיבה  .םיבר  לש  םדי  גשיהב  תאצמנש  תוליעפל  השענ  תססובמו 

.םאתהב הלע 

לע דחוימב  הביבח  .םיחרזא  יפלא  תואמ  םהב  וליבו  םיראופמ  ןולמ  יתב  תואמ  ץראב  ויה  רבכ  םיעשתה  תונשב 
, הרוגס הטנלפ  ןיעמ  תילארשיה –  שפונה  תריבל  םינשה  ךלהמב  הכפהש  תליאב , ןולמב  תוהשה  התיה  םילארשיה 

.תינש הזב  הז  ךכחתהלו  בושל  ידכ  קר  םילארשיה  םיחרוב  הילאש 

, תימלוע המגממ  קלחכ  הלדגו  הכלה  יוליבה  הוותמ  לעו  תיתחפשמה  השפוחה  דעי  לע  רעונ  ינבו  םידלי  לש  םתעפשה 
םהידלי םע  דחיב  תולבל  םילארשיה  לש  ךרוצה  תא  והיז  ןולמה  יתב  .רתוי  הקזח  התיה  הארנה  לככ  איה  לארשיב  לבא 

תוינוכמב לחה  הרשע ,) - עבש ליג  דעו  יצחו  הנש  ליגמ   ) םיאליג לש  תשקל  ודעויש  תויצקרטא  לש  בחר  ןווגמ  ועיצהו 
יקחשמ תויוליעפ : לש  רישע  עציה  ףסונ  הלא  לע  .םיחפנתמ  םינקתמל  דעו  םיסוטמ  תולסורקו  תונילופמרט  תוענוממ ,

.דועו   םידוקיר  תוביסמ  הריצי , תואנדס  הכירב ,

Y-רוד ה ינבמ  םיברש  ךכל  ומרג  םידליה ) םע   ) יתחפשמ שפונ  לע  שדחה  שגדהו  ןולמ  תיבב  יוליבה  לש  היצזילמרונה 
.םרובע יסיסב  ךרוצ  םימיל  התשענ  תאזה  היווחהו  םהירוה , םע  ןולמ  יתבב  םתודלימ  רבכ  וליב 
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(2003  ) לארשיב תוחפשמ  לש  שפונה  ילגרה 

(( םיקסע םיקסע יכרוצל   יכרוצל תונילו   תונילו םינפ   םינפ תוריית   תוריית  ) ) תוריית תוריית תונולמב   תונולמב םילארשיה   םילארשיה תוניל   תוניל רפסמ   רפסמ

ףלאתנשב 1962  920

ןוילימתנשב 1990  5.58

ןוילימתנשב 1998  8.3

לארשיב לארשיב תוחפשמ   תוחפשמ לשלש   שפונה   שפונה ילגרה   ילגרה

םהידלי םע  שופנל  םיפידעמ  יגוז64%  שפונ  םיפידעמ   36%

םיליגר תונולמ  ינפ  לע  םיבאלק  םיפידעמ  "ל69%  וחב שופנל  םיפידעמ   78%

ךכ ןולמה  ךותב  םהל  וכחי  תויצקרטאה  לכש  םיפידעמ   64%
ומוחתמ תאצל  וכרטצי  אלש 

עיצמ אוהש  תויצקרטאה  יפל  ןולמ  ורחב  ףא   67%

םה ובש  ןולמב  רקובה  תחורא  תא  לוכאל  םיפידעמ   87%
םיהוש

ןולמב ברעה  תחורא  תא  לוכאל  םיפידעמ  קר 17%  ךא 

תעב רתויב  הבושחה  היצקנופה  אוה  ריחמה  יכ  םינעוט   89%
ןולמ תריחב 

הבושחה היצקנופה  איה  ןולמה  תמר  יכ  םינעוט   25%
ןולמה תריחב  תעב  רתויב 

.18 מע ' תועש ,  24 תונורחא , תועידי  .יביטקרטא  שפונ  .להת 20.8.2003 . דלפנמולב , רוקמ :

.ץראב תוחפשמ  ברקב 1,500  לטוה " באלק   " תשר לש  רקס  םינותנ :

בגנב ןופצה , יקמעב  לילגב , םיבושיי  תורשע  .תירפכה  תורייתה  ףנע  םג  ץראב  חומצל  לחה  םיעשתה  תונש  יהלשב 
.הנשב םישפונ  יפלא  תואמ  םהילא  םיכשומה  םירמיצ "  " וחתפ הברעבו 

יקולח םיקנפמ , םינובס  םע  היטבמא  יטנמור , הניש  רדח  ןולס , ןוחבטמ , תכרעמו , היזיוולט  - שפונה תודיחימ  תחא  לכל  "
תלעתב םימרוזה  םימה  ךופכפו  םירופיצ  ץויצ  םיעמשנ  ובש  יטרפו  ימיטניא  ויטפב  קנע  יזוק  ' גו תורדוהמ  תובגמ  תבגמ ,

" .תרזחושמה רצחבש  ןבא 

רקוב תוחורא  תושגומ  .םעט  ינינאו  םיבהואמ  םישפונל  דחוימב  תובצועמו  קנפמ  ירפכ  ןונגסב  תוטהורמ  ןבאה  תוטיווס  "
" .לילגה ימעטב  תורישע 

םח סחי  תיתיבו  תקנפמ  רקוב  תחורא  .המישנ  רצוע  ףונ  בלב  - המוסק הניפב  המח  תיתחפשמ  הריוא  - ירפכ חוריא  "
" .יבבלו

תא ונל  םיקינעמ  וניחרוא  .םירה  ינפוא  ללכושמ , אפס  יזוק  .ביהרמ ג' ףונל  תופוצ  היחמצ , תופוטע  תואלפנ  תוטיווס  "
!!!" הניפ שארב  רתויב  הובגה  ןויצה 

יביטמיטלואה קוניפכ  םתעדותב  ברצנ  אוה  רמיצב , יוליבל  םהיחאו  םהירוה  םע  ועיגה  םיקינ  Y- המ םיברש  ןוויכ 
דחאב קנפמ "  " עובשפוסל תאצל  םויה  םיגהונ  םיאושנ –  אלו  םיאושנ  הזה –  רודהמ  תוגוז  וא  םיקוור  לש  תורובח   . ץראב

תינאברואה היווחה  תא  תנזאמש  עבטב  אתחנתא  הווהמ  הזה  יוליבה  םיבר  רובע  .םיילילגה  רקיעב  םירמיצה , תואממ 
קחרה תויגוזה ," תא  קזחתל   " םיעסונו אתבסו  אבס  לצא  םיכרה  םהידלי  תא  םיריאשמ  םיריעצ  םירוה  םג  .תימוימויה 

.תותבסהו םיבסה  ידי  לע  תנמוממ  השפוחה  םיבר  םירקמב  .םיקחושה  םוימויה  45ייחמ 

6/84

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ךרפמ ךרפמ -- אלה אלה עסמה   עסמה
לש םתעדות  תא  הבציעש  דוסי , תייווחו  הקיתו  תינויצ  תרוסמ  יוניש  לע  עיפשה  תילארשיה  יאנפה  תוברתב  יונישה 

םינשב ךפה  תדלומ  תבהאל  יגולואידיא  יוטיבכ  רבעב  ספתנש  המ  ץראה ." תעידיל   " לויטה : Y-רודל ה ומדקש  תורוד 
.םירחא םיקוניפו  המרוג  תוחורא  םיקחשמ , םיקינקיפ , הב  םיבלושמש  תירודיב , - תיתוריית הקפהל  רקיעב  תונורחאה 

לש םירטמוליק  תואמ  עבטב  ורשכוה  רבכ  םוינלימה  תישארב  םיילגר , רקיעב  ויה  םילויט  רבעב  םא  דועו , תאז 
, קינקיפ תוניפב  ירפ , ינתסובב  תולבל  רשפא  םישיבכה  טלפסאמ  קחרה  .םיינפואו  םינורוטקרט  םיפי , ' גל םילולסמ 

שאר לע  יכ  תוחפ , םיצוחנ  ושענ  תינדיצהו  היימימה  לכואה , לימרת  וליפא  .תויפצתבו  םיקידצ  ירבקב  םימ , תוכירבב 
". ןלזגה  " הכחמ שרוחה  ילושב  ןוינחב  וא  רעיה , תחרקב  תלתפנה , ךרדה  ילופישב  רהה ,

הניא וב  תוהשה  תייווחשו  שיתמ , ץמאמ  ילב  םג  עבטב  םיקוחר  תומוקמל  עיגהל  רשפאש  אופא  ודמל   Y-רוד ה ידלי 
.תוליגרה תוינוריעה  יוליבה  תויווחמ  הקוחר  הכ 

תא .הביסמכ  םיעשתה  תונשמ  תואריהל  לחהו  היצטניירוא , יוניש  רבע  רפסה  - תיבב יתרוסמה  יתנשה  לויטה  וליפא 
תא תומשרתה ," ירויס   " ופילחה השיתמה  הכילהה  תא  גזוממה , סובוטואה  ףילחה  ןשיה  סובוטואהו  תיאשמה 

, החונ הינסכאב  הנילב  הפלחוה  חרי  רואל  הניש  יקשב  הנילה  םילגלג ,) לע  " ) ילורט  " תודווזמ ופילחה  םילימרתה 
רנימסל וא  יתצובק  יוליבל  תימואל  העדות  בוציעל  סיוגמ  עסממ  ךפה  לויטה   . תודעסמב םילבמ  לושיב " ימי   " םוקמבו
ירלולסה ךסמב  ןיטולחל  םיעוקש  םידימלתה  ןכש  גומנ , ידומילה  דמימה  םג  השעמל , .אדירג  ידומיל  יעוצקמ 

.ביבסמ שחרתמהמ  רתוי  הברה  םתוא  ןיינעמש 

רוביצ ישנאו  םירומ  םירוה , .ירוביצ  ןוידל  ירפס  תיבה  לויטה  לש  ודמעמ  אשונ  הלע  םיעשתה  תונש  תיצחמב  רבכ 
תינכותהמ קלח  תויהל  בייח  לויטה  םאה  הלאשה : התלעוהו  לויטה , לש  יכוניחה  וכרעב  קפס  הנושארל  וליטה 

.םיינוחטיבה םינוכיסהו  תויטילופה  תוקולחמה  יגולואידיאה , ודמעמב  תוחיפ  עקר  לע  תירפס  תיבה  תיכוניחה 
, ךירדמ ותויה  לע  םג  התתשוה  יגולותימה  ךנחמה  לש  ותומד  רבעב  םא  .לויטב  הרומה  לש  ודמעמב  םג  ףקתשמ  יונישה 
, וללה םירושיכהו  עדיה  ןיא  םירומה  בורל  םויה   , םוקמ תבהא  םהב  קצויו  ץראה  יליבש  יכבנב  וידימלת  תא  ליבומה 

ידי לע  אלא  תותיכה  יכנחמ  ידי  לע  אל  םיכרדומ  םילויטהמ  םיבר  השעמל  .שנוע  לש  גוס  יתנשה  לויטב  םיאור  םיברו 
.םייעוצקמ םיינוציח  םיכירדמ  וא  הרבח ) םואל  הדש   ) "ח לשל םירומה 

תא םיכירדמה , תא  םיסובוטואה , תא  הליבח " תקסע  ב" םהל  תוקפסמש  םילויט  תורבח  םיקיסעמ  םיבר  רפס  יתב 
, טייש ןטילקת ,  ) תוינוציח תויוליעפו  הניל  םירתאל , תוסינכ  הנושאר ,) הרזע  ישיגמ  וא  םישבוחו  םיחטבאמ   ) םיוולמה

הרבח יקחשמ  וא  יקוירק  וקסיד , ברע  ומכ  תיתרבח  תוליעפ  תמייקתמ  םיברעב  בור  יפ  לע  וכו .)' חטשב  גנירטייק 
.יטסינודהו ירחסמ  יפוא  לויטה  שבול  ךכ  .תויעוצקמ  תורבח  ידי  לע  םינגרואמה  םינוש ,

תרש לא  בתכמ  יצראה  םירוהה  םורופ  חלש  םינש  רפסמ  ינפל  עודמ  ןיבהל , רשפא  ליעל , וראותש  תורומתה  רואל 
הווהמ ולא  םילויטמ  לטובמ  אל  קלח  , " ותנעטל .יתנשה  לויטה  דסומ  תא  לטבל  שיש  עירתהו  רימת , ילוי  זאד , ךוניחה 

םידימלתה ץחל  לומ  דומעל  חוכו  ץמוא  תכרעמל  ןיא  ...סנוא  םגו  חצר  תוללעתה , םידלי , לע  םרח  תומילאל , הממח 
האיציה ינפל  תולטמ  עצבל  םישרדנ  םידימלתה  ויה  רבעב  .םהלש  תויארונה  תואצותה  תורמל  םילויט  םיצורש  םירוההו 
םילויטה .תומילאל  הממח  אלא  יכוניח  לעפמ  אל  רבכ  הז  ...תוליגרנו  הקדוו  לוב , - דר םיאיבמ  םידלי  םויה  ...לויטל 
םיילילש םירסמ  ףוס  ןיאו  רתי  תליכא  תומילא , זובזב , תוללותשהל , רוקמ  אלא  הדימל  רוקמ  םניא  ןמזמ  רבכ 

 ". םידליל ריבעהל  תשקעתמ  תכרעמהש 
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איה .םינווגמ ב-2012  רפס  יתב  לומ  תורישי  םג  ומכ  תונוש , םילויט  תורבח  ךרד  םילויט  תואמ  הכירדה  רנסלג  ילריש 
תירקחמ תורפס  לע  רישעה , הנויסינ  לע  ססובמה  תיאטיסרבינוא ,) רנימס  תדובע  תרגסמב   ) העפותה לש  םוכיס  הבתכ 

רעונ ינב  םע  דובעל  יל  ןמדזה  םילויט  תכירדמכ  תדבוע  ינא  ןהבש  םינשה  הרשע  םיתשב  : " חתפמ ישנא  םע  תונויאר  לעו 
םמצע ןיבל  םהיניב  תוחישל  ןזוא  תיירכמו  םמיע  תוחישמ  . Y-רוד ה ינב  םתויה  אוה  םלוכל  ףתושמהש  םיאליגה , לכב 
לייטל םיבהוא  אל  םויכ  דע 18 )  12 ןוכית -  דע  הביטח  יאליגב  רעונ  ינבל  רקיעב  יתנווכ   ) רעונ ינבש  םשורה  ילצא  רצונ 

םשרתהל ןתינש  יפכ  זא , םגו  םיבייח , םה  יכ  קר  רפס  יתב  ילויטל  םיאצוי  םה  .רפסה  תיב  תרגסמב  רקיעב  ץראב ,
עיגהלו ותוא  םייסל  םיצור  םה  לולסמה  תליחתב  רבכ  .הברה  רטקל '  ' םיטונ יתאבהש , תוגציימה  תולאשה  תמישרמ 

ןמזה בורו  םתוא , םיניינעמ  ישוקב  תולעפההו  םירבסהה  םיפונה , דחא ,) םוימ  רתוי  ינב  םילויטב   ) הינסכאל וא  סובוטואל 
תויהל םיכפוה  םילחוימה  הינסכאהו  סובוטואה  .תוינזואב  הקיזומ  תעימשבו  םמצע  ןיבל  םניב  תוחישב  םיקוסע  םה 
תרחא תוליעפ  וא  ו/ ןטילקת  תללוכ  םיבר  םירקמבש   ) ברעה תוליעפל  הייפיצה  .לויטה  לש  העידיה  הב ' היצקרטאה 

.ץראה ירתאו  יפונמ  תובהלתהה  לש  המוקמ  תא  תספות  יהשלכ )
ןד ץוביקמ  ץראה  תא  הצוחה  םירטמוליק  לש כ-940  ךרואב  הכילה  ליבש  ' ) לארשי ליבש   ' רבוע םהבש  םילולסמב  דגנמ ,

ירחא ללכ  ךרדב  םיריעצ , םישנא  תונמוזמ  םיתעל  שוגפל  יל  אצוי  תנשב 1995 ) ךנחנ  ליבשה  .תליא  דעו  לילגה  עבצאבש 
גוז יפמ  טוטיצ  ' ) םיילגרה ךרד  ץראה  תא  ריכהל   ' הרטמב וכרוא  לכל  ליבשה  תא  םיכלוהש  יאבצה , תורישהמ  רורחשה 

הנוכמה הכילה  לולסמ  רבוע  ול  ךומסש  ןוילעה , לילגבש  םיריבא  הפצמב  תררוגתמה  הרבח  ןכ , ומכ  יתשגפש .) םילייטמ 
יל תרפסמ  םג  תרנכה ) יפוח  לא  ןוכיתה  םיה  ףוחלש  ביזכא  ףוחמ  םירטמוליק  ךרואב כ-70  הכילה  לולסמ  ' ) םי לא  םימ  '
ינב רפסמב  תיתועמשמ  היילע  לע  רפסל  עדוי  ןוכיתב  "ח  לשל הרומו  תונוש , תורגסמב  וב , םיכלוהה  םיבר  רעונ  ינב  לע 

ןפואב הטונ  ירפסמה  סחיה  רעצה , הברמל  .םילויטל  החמשב  העגה  לעו  םיצ , " שמו םיצ  " דמ יסרוקל  םימשרנה  רעונה 
לע דיעהל  הלוכי  ינא  תובר , םינש  תוחפשמ  ילויט  הכירדמש  ימכ  דועו , תאז  .םיקנופמה  ירדעל  הנושארה : הצובקל  טלוב 

םיפרטצמש רתוי  םיריעצ  םידלי  קר  אלא  הלעמו , ליגב 13-12  רעונ  ינב  ןיא  תוחפשמה , ילויט  לש  עירכמה  בורבש  ךכ 
אובל םיצור  אל  רבכ  םהש  איה  בור  יפ  לע  הבושתה  רתוי , םילודגה  םידליה  ןכיה  םירוהה  תא  תלאוש  ינאשכ  .םהירוהל 

ידי לע  ולאשנש  תולאש  לש  גציימ  ןווגמ  ןלהל  שיחמהל , ידכו  .םהלשמ  םייתרבח  םיקוסיע  םהל  שיו  ולאה  םילויטל 
רבוטקוא 2011: יתכרדהב , ןלוגה  תמרב  לויטל  ואציש  ץראה , זכרמב  םינוכיתה  דחאמ  התיכ י ' ידימלת 

' .יל סאמנ  םיעיגמ ? רבכ  יתמ  ףוא , - '
?' הז תא  ךירצ  ינא  המ  - '

!' הווש יפוי ! הזיא  ואו , - '
?' םירדחב תויזיבלט  שי  הווש ? הינסכאה ? ךיא  הכירדמה , - '

' .םינופאלפה תא  ןיעטהל  םיכירצ  ונחנא  רדחב ? למשח  לש  םיעקש  קיפסמ  שי  - '
?' בורק סובוטואה  .ןאכ  הפי  שממ  ןכ , ןכ , - '

?' הפ רוגל  הלוע  המכ  הלאוו , - '
?" רחואמ דע  ןושיל  רשפא  רקובב ? םימק  יתמ  - '

םילגיטספה םילגיטספה ידלי   ידלי
תופסונ םירעל  םג  דודנל  עפומה  לחה  םינשה  םעו  ריעה , לש  הכונח  עוריאכ  ןושארה  לגיטספה  הפיחב  ךרענ  ב-1981 

ופצו ורזחו   , היזיוולטב םג  לגיטספב  ופצ  םיבר  םידלי  .הכונחה  תשפוחמ  דרפנ  יתלב  קלחלו  ירלופופ  עפומל  ךפהו 
עמשה תוטלק  תוכזב  םיתבבו  תוינוכמב  םינגב , םהינזואב  ונגנתה  עפומה  יריש  .ואידיווה  תוטלקב  דועו  דוע  וב 

.םירוטילקתה תוכזב  רתוי  רחואמו 

ןורטאית ינקחש  דצל  םייוושכעה  םידליה  יבכוכ  וקחיש  ןהבש  תוגצה  לגיטספל : םינוש  םירחתמ  ומק  םינשה  םע 
תאצל םיברמ  םירוהה  ןהבש  םיגחה , תופוקתב  רקיעב  ולעוה  םיעפומה  .םידליל  ודעויש  םינוש  םילביטספ  ןכו  םיקיתו 
םירוהה תא  דדועל  ידכ  ןונגס  ותואב  תונטק  תויורחתו  תוקפה  ומירה  םירעב  םינוינקה  וליפא  .םידליה  םע  תולבלו 

רתויב תובושחה  דוסיה  תויווחמ  תחאל  טרפב  לגיטספה  ירישו  ללכב  םידליה  תקיזומ  הכפה  ךכ  .םהב  רקבל  םידליהו 
.Y-רוד ה לש 

םיס " נתמל הרבחה  טרופסו .) רעונ  תוברת  זכרמ   ) "ס נתמה היה   Y-רוד ה ידלי  לש  םמלועב  יאנפ  תוברת  לש  ףסונ  דקומ 
תשר ץראה  יבחרב  הסרפנ  םיעשתהו  םינומשה  תונש  ךלהמבו  םיעבשה  תונש  יהלשב  קר  לבא  רבכ ב-1969 , המקוה 

תיתונמאה תוליעפה  לס  לש  תיתועמשמ  הלדגהל  האיבהש  םישרמ , םיגוח  עציה  םעו  ההובג  יוניב  תמרב  םיס  " נתמ
םינגה וללכתשהו  וברתה  םג  הפוקת  התואב  .םיקחורמו  םינטק  םיבושייב  רקיעב  םיירהצה , רחא  תיביטרופסהו 

.תוינקה יזכרמבו  םירעב  םיעושעשה  ינקתמו  םיירוביצה 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
גומלא זוע 

יוליב ינקתמו  יאנפ  תויוליעפ  לש  םידקת  רסח  רחבמ  ותושרל  דמעש  ץראב  ןושארה  םידליה  רוד  אופא  היה   Y-רוד ה
ותיא קחשל  םג  םיתיעלו  וללה  תויוליעפל  ותוא  תוולל  וברה  םירוההש  ןושארה  רודה  םג  הז  .תיבה  תברקב  םיירוביצ 

.ודיצלו

ישוסהו ישוסהו סדלנודקמה   סדלנודקמה וסרפסאה , , וסרפסאה רוד   רוד
ץראה יבחרב  וסרפנ  םיעשתה  תונש  תיצחמב  לחה 
ץראב הפקה  תפמ  תא  ונישש  תושדח  הפק  תותשר 
םירקס  (. דועו זרא ' םחל  ', ' הפקרא ', ' המורא )'

יתב תוברתב  יונישהש  ופשח  תע  התואב  ומסרופש 
הוולנה ןוזמהו  הפקה  תוכיאב  קר  אל  אטבתמ  הפקה 

רתוי םמצע : םירקבמב  םג  אלא  םירוקיבה , תורידתבו 
םיעיגמש חרוא , ירבוע  רתויו  םיריעצ  רתוי  םישנ ,

.םויה עצמאב  םתס  ךכ  תיתמורא  אתחנתאל  םפגב 
רתויב ףדעומה  םוקמל  םג  הז  בלשב  ךפה  הפקה  תיב 

המיענה הריוואה  לשב  תויטנמור , תושיגפל 
.הלודג תיפסכ  האצוה  אלל  תולבל  תורשפאהו 

יתב ופרטצה  םוינלימה  לש  ןושארה  רושעה  תיצחמב 
תורישה .תשרל  יטוחלא  רוביח  תורשפאמה  תומח ," תודוקנ   " םהיתוחוקלל עיצהל  ולחהו  טנרטניאה  תכפהמל  הפקה 

.הריעצ הייסולכוא  רתויו  רתוי  םהילא  ךשמו  הפקה  יתב  לש  יתיבה  יומידה  תא  קזיח  הזה 

ריהמ ןוזמ  תותשר  הצרא  ועיגה  וז  רחא  וזב  .תודעסמה  םוחתב  הכפהמ  םג  לארשיב  הללוחתה  הפקה  תכפהמל  ליבקמב 
ורכמתהש םינושארה  .הרגשבש  ןיינעל  ץוחב  הליכאה  תא  וכפהש  דועו ,) טאה  הציפ  סדלנודקמ ,  ) תוימואלניב

ןהב שגומה  לכואה  יגוס  ןווגמו  תויטרפה  תודעסמה  רפסמ  םג  .םיריעצה  ויה  תוינמחלו  תונמש  תוניבג  זנוימ , פושטקל ,
שיגנ רצומל  ךפה  םירישע  לש  תורתומכ  רבעב  ספתנש  המ  .ןוזמה  תותשרב  ףדמה  ירצומ  םג  ךכו  ררחסמ  בצקב  ולדג 

.רוביצה בור  רובע  ילאנבו 

םה םרובע  ישוסהו  הציפה  רגרובמהה , .התוא  ללכישו  ץיאה  הבר  הדימבו  תירנילוקה  הכפהמה  ךותל  דלונ   Y-רוד ה
םיאלמ התביבסו –  ביבא  - לתב רקיעבו  ץראה –  יבחרב  תודעסמהו  הפקה  יתב  .םהירוה  רובע  היה  לפאלפהש  המ  טעמכ 
םייחה ןונגס  תא  תפקשמ  םכותב  הריוואהו  םיריעצ ) םמצעב  םה  וללה  תומוקמה  ילעבמ  םיבר   ) הריעצ הייסולכואב 

.Y-רוד ה לש  םיכרעהו 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
שודק ןועמש 

הפיח נוא ' תורבוד  תובידאב 

ליג תוצובק  יפל  הפק  יתב  םירב / תודעסמל / טנרטניאב  השילג 

הפק יתב  םירב / תודעסמל / האיצי  יאנפ :

יאליג
18-24

יאליג
25-29

יאליג
30-34

יאליג
35-44

יאליג
45-54

יאליג
55-64

יאליג
65+

0%

15%

30%

45%

60%

רפסה תיב  .תומגמו  םישומיש  םוי , ירדס  לארשיב 2013  תרושקתה  יתנש : "ח  וד לירפא 2014 . .יזא  ןוא , - בלו יפר  ןמ , רוקמ :
.ןורמושב לאירא  יאטיסרבינואה  זכרמה  הקיטילופו , הרבח  םישדח , הידמ  רקחל  ןוכמה  תרושקתל ,

םיכסמה םיכסמה רוד   רוד

יטרפה יטרפה רדחל   רדחל הנוכשהמ   הנוכשהמ
תוירפס לארשיב  ועיפוה  םינומשה  תונש  תישארב 

, תיצורע - דחה היזיוולטל  ףילחת  ורצי  ןה  .ואידיווה 
רתויו רתוי  וכשמו  תוצחב , ומייתסה  הירודישש 

Y-רוד ה ינבל  .םתיבב  ראשיהל  רעונ  ינבו  םידלי 
םתודליב תופצל  תורשפאה  הנושארל  אופא  הנתינ 

.הכומנ תולעב  םיבר  עונלוק  יטרסב  םתורגבבו 

תובוחרמ םיקינ  Y-ה תא  וכשמ  בשחמה  יקחשמ  םג 
דויצה םיבשחמה , תויונח  .תיבה  ךותל  הנוכשה 
יקחשמ לש  ןווגמ  עיצהל  ולחה  םירפסהו  ידרשמה 

ביבחתהו וימודו ,) ןשייטסיילפ  רתוי  רחואמו   ) בשחמ
.ורגבש ירחא  םג  םיבר  רובע  רכממ  השענ  הזה 

תונש תישארב  םילבכב  היזיוולטה  תורבח  תעפוה 
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ילגרהבו תוברתב  הכפהמ  וללוח  ץורעו 10 , ץורע 2  תמקה  דצל  ןייוולב , היזיוולטה  תרבח  םג  רתוי  רחואמו  םיעשתה ,
תורשע לש  ףטשל  םילארשיה  םיפוצה  ורבע  רתפוכמ  יתכלממ  ץורע  לש  רקובמ  ףוטפטמ  .לארשיב  היזיוולטה  תכירצ 

.הממיה תועש  ךרוא  לכל  תימנידו  הרישע  תימוקמ  היזיוולטלו  "ל  וחמ םיצורע 

תלבוקמ התיה  רבעב  םא  .התעפשהב  הבצוע  ותעדותו  תמא  ןמזב  תירחסמה  היזיוולטה  תוחתפתה  תא  הווח   Y-רוד ה
לש הייפצה  ןמז  ןיבל  רפסה ) - תיבל םיכשהל  ךרוצה  ללגב  ראשה  ןיב   ) םיריעצה לש  הייפצה  ןמז  ןיב  הדרפה  ןיעמ 

וקפוהשו ורדושש  תוינכות  רתויו  רתוי  ןכ , לע  רתי  .המלענו  טעמכ  איה   Y-רוד ה לש  ותודלי  תפוקתב  םירגובמה ,
תא םיביתכמש  הלא  םהו  החפשמב , םיבהלנה  םיפוצה  םהש  החנה  ךותמ  רעונ  ינבל  ונפוה  םיירחסמה  םיצורעב 

.הימעט

תוחוראה תא  הקחד  איה  לשמל , ךכ  .תילארשיה  החפשמה  לש  םיבר  םיסופד  לע  העיפשה  תיביסנטניאה  הייפצה 
.םויה דע  םיקינ  Y-לע ה הביבחה  היזיוולטה , לומ  שונשנ "  " תליכא לש  סופד  הרציו  תיווז  ןרקל  תויתחפשמה 

םיקינ Y-לש ה תודליה  תפוקתב  היזיוולטב  הייפצ  ילגרה 

יראלופופה יאנפה  תוברת  יעצמא  איה  היזיוולטב  הייפצה 
( הב תופצל  וגהנ   94.7%  ) לארשיב רתויב 

16%- לו תיבב , היזיוולט  יטלקמ  ינש  שי  ל-41% 
רתויו היזיוולט  יטלקמ  השולש 

םויב םייתעש  דע  עצוממב  םיפוצ  כ-51% 
לעמ 4 םיפוצ  ו-11%  םויב , תועש  םיפוצ 2-3  כ-38% 

םויב תועש 

( וב ופצ   86%  ) רתויב יראלופופה  הייפצה  רדח  אוה  הנישןולסה  רדחב  םג  ופצ   30%

תלעופ היזיוולטהש  ןמזב 
ו- ןופלט , החישב  םג  םיקוסע  ויה  םיפוצהמ   43%

םכותמ  האירקב  םיקוסע  ויה   20%

עובשב םעפ  תוחפל  היזיוולטה  לומ  םימדרנ  רתויו43%  עובשב  םימעפ  שולש  המונת  םיספות   20%

היזיוולטל םירוכמ  םהש  םמצע  לע  םידיעמ  קר 6% 
םהידלימ דחא  יכ  םירמוא  ינבל 4-14  םירוההמ   41%

היזיוולטל רוכמ 

ץורעל ץורעמ  רובעל  םיגהונ  םיצורעה40%  ןיב  ןמזה  לכ  םיגלדמ   23%

.2-5 מע ' תוליל , ףסומ 7  תונורחא , תועידי  .םלועה  לע  לכתסמו  םינותחתב  בשוי  .באוי 13.10.1995 . גרבנריב , רוקמ :

.לארשיב תרגובה  הייסולכואה  לש  גציימ  םגדמ  ברקב  תונורחא  תועידי  רובע  היפרגוטרקואיג  ןוכמ  ידי  לע  ךרענ  רקסה  םינותנ :
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? םיריעצ לע  היזיוולטה  העיפשה  המכ  דע 

היזיוולטה היזיוולטה תעפשה   תעפשה

םינעוט רעונה  ינבמ  םתוגהנתה78%  לע  דואמ  תועיפשמ  וא  תועיפשמ  היזיוולט  תוינכותש 

םינעוט רעונה  ינבמ  הרבחל74%  סחיב  רעונ  ינב  תודמע  לע  תועיפשמ  היזיוולט  תוינכותש 

תוקולח תועדה  העפשהה  גוסל  עגונב 
םירמוא וליאו 27%  הער , םגו  הבוט  העפשה  היזיוולטל  יכ  םיבשוח   55%

דבלב תילילש  היזיוולטה  תעפשה  יכ 

םתא המ   " תא ונייצ  רעונה  ינבמ   4%
" םישוע םתייה 

הבוטל העיפשהש  תינכתכ 

חאה  " תא ונייצ  רעונה  ינבמ   12%
" ררובה  " תא ו-8%  לודגה ,"

רעונ ינב  לע  הערל  העיפשמש  תינכתכ 

וחוויד םירקס  רעונה  ינבמ  כ-24% 
, תומילא ונייצו  היזיוולטה  תובקעב  םיער  םירבד  ושעש  םידלי  לע  ועמש  יכ 

דועו תויומד  יוקיח 

היזיוולטה ידיקפתל  עגונב 
ריבעהל הכירצ  איה  יכ  ורמא  קרו 33%  רדבל , איה  התרטמ  יכ  ונייצ   72%

םייכוניח םירסמ 

וחוויד רעונה  ינבמ  סג41%  רוביד  וא  ןימ  ןהב  שיש  תוינכת  הברה  וארש 

וחוויד רעונה  ינבמ  תומילא35%  ןהב  שיש  תוינכת  וארש 

ובשח רעונה  ינבמ  שילש  ינשל  רעונבורק  ינב  ברקב  תומילא  ריבגהל  תולולע  םילא  יפוא  תולעב  תוינכותש 

.רקרמ - הד .תוגהנתהה  לע  תועיפשמ  היזיוולט  תוינכות  רעונה : ינבמ   78% .ריפוא 30.5.2011 . רהוז , רב  רוקמ :

היינשה תושרה  "ל  כנמ ידי  לע  גצוהו  יאליגב 17-15  רעונ  ינב  ברקב 500  ךרענ  היינשה ב-2011 , תושרה  רובע  רקס  םינותנ :
.היינשה תושרה  ידי  לע  ךרענש  ןויע  םויב  הרימס  השנמ 

ימואל ימואל רטיסיבייבכ   רטיסיבייבכ םידליה   םידליה יצורע   יצורע
הלאו םיירהצהו , רקובה  תועשב  היתוינכות  תא  תיתכלממה  תיכוניחה  היזיוולטה  הרדיש  הנש  םירשעמ  רתוי  ךשמב 

היזיוולטלו ץורעל 2  םג  תיכוניחה  היזיוולטה  ירודיש  ובחרוה  םיעשתה  תונשב  .לארשי  ידימלתל  תונווכמ  ויה 
.םילבכב

תודליה ןורכיזמ  דרפנ  יתלב  קלח   – Y-רוד ה ידלי  ברקב  דואמ  תוירלופופל  וכפה  ץורעב  וקפוהש  תובר  תוינכות 
תוינכותהו רעונהו  םידליה  תוינכות  דצל  םוסמוס .)' בוחר  ', ' טופטיפיצ ', ' תודוס ילב  ', ' דמחנ רפרפ  , ' לשמל  ) םהלש

םיניזגמ תולילק , רודיב  תועוצר  ופסונ  ןובשחו , תורפס  תילגנא , תודהי , הירוטסיה , םיכרדב , תוריהז  דומילל 
, לשמל  ) חוריאו הילאוטקא  תוינכות  ןכו  סופטלפ )' ', ' םיבורק םיבורק  ', ' הז והז  , ' לשמל  ) תוימוק תוינכותו  םייתוברת 

'(. ישנ טבמ  ', ' תרושקת קית  ', ' שדח ברע  '

ב-1989. ריוואל  הלעש  םידליה , ץורע  ללוח  ץראב  רעונו  םידלי  לש  הייפצה  תוברתב  תיתימאה  הכפהמה  תא  לבא 
.הלדגו תכלוה  תוירלופופ  ורבצ  םיחנמהו  הגרדהב , ובחרוהו  החלצהל  וכז  ץורעה  ירודיש 

ברקב דואמ  תובוהא  ויה  וליאכ ' לש  ןסחמה  ו' סוטשש ' ', ' תפפועמה התיכה  ', ' חרופ רודכ   ' ןוגכ םינועושעשו  תוינכות 
.עובק סופדל  ויה  רפסה  - תיבמו ןגהמ  העגהה  ירחא  דיימ  הייפצה  תועשו  םידלי ,

תואבוימ תוירלופופ  תורדס  ןכו  רעונלו  םידליל  הלועפ  תורדס  מ-1994 )  ) רדשל לחה  ץורעה  רשאכ  הלדג  תורכמתהה 
לש תדכולמ  הרובח  הזכרמבש  סליה 90210 ,' ילרבב   ' התיה רתויב  תועיפשמה  תורדסה  תחא  .תירבה  - תוצראמ
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הארמהו יוליבה  םירבחהש , רתיה , ןיב  םיריעצה , םיפוצה  ודמל  ךכ  .םהלש  תויטנמורה  םיסחיה  תוכרעמו  םיטסינוכית 
.םייחב םיבושחה  םירבדה  םה  ינוציחה 

הלע ב- " ) וגוה  " םשב יביטקארטניא  היזיוולט  קחשמ  תועצמאב  תילטיגידה , היצטניירואה  תא  קזיח  םג  םידליה  ץורע 
םירודיש ולע  ןמזה  םע  וגוה ." לש  ומלוע   " םשב רקובב  תבשב  תבחרומ  תינכות  םימיל  דילוהו  טיהלל , ךפהש  (, 1994

"(. םיניינע זכרמ  , " לשמל  ) ןמז ותואב  הצואת  סופתל  הלחהש  טנרטניאה  תעפותל  םמצע  םיאתהל  וסינ  רשא  םיפסונ 

.רישי רודישב  ורבעוהו  תרחא , ריעל  עובש  לכב  ודדנ  רשא  םידליה ," ץורע  ריע   " יעפומ םייקתהל  ולחה  ץיקב 1995 
םיקחשמ תובחר  שממ ,) לש  םיאטירבלס  ויה  רבכ  הז  בלשבש   ) םיחנמה ועיפוה  ןהילעש  קנע , תומיב  וללכ  םיעפומה 

יבכוכ .ץורעה  יבכוכ  לש  תוישיא  תוינכות  ובלוש  ליבקמב  .ץורעה  לש  תונוש  תוינכות  ןמיסב  תורחא  תולעפהו 
.םידליה ילביטספ  ונבנ  םג  הסיסב  לעש  תפחוס , הצרעהל  וכז  םידליה  יצורע 

תורדס לע  יזכרמ  שגד  םשוה  וז  הנשמ  לחה  .ץורעה  ירודישב  בחר  יתסיפת  יוניש  לש  ותליחת  תא  הנמיס  תנש 2000 
וכפה ןבורש  הידמוקו  המרד  תורדס  ורצונ  םינשה  םעו  וברתהו , וכלה  רוקמה  תוקפה  .רעונל  תולבונלטו  המינא 

.םיטיהלל

רשפא .םינוש  םימוחתב  לארשי  ידלי  תוריחב  תא  גיצמה  םידליה ," ירחבנ  סקט   " תא םייקל  ץורעב  ולחה  ףוסב 2003 
" םידלונה םיבכוכה   " תוברת תוחתפתה  םע  האישל  העיגהש  ריעצה -  בלסה  תשיפתל  תיתשתהמ  קלח  חנוה  ןאכש 

םיצורעב 2 ו-10.

אל רבכ  הז   Y-רוד ה לש  םינטקה  םיחאה  רודב  יכ  המוד  לבא  תובר , םינש  ךשמב  ירלופופ  תויהל  ךישמה  םידליה  ץורע 
לשב ןהו  תויצקילפאהו  טנרטניאה  תוחתפתה  לשב  ןה  םילבכב , םירזה  םידליה  יצורע  תוחתפתה  לשב  ןה  .רופיס  ותוא 

.הקיחשו ןיינע  ןדבוא 
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(? םיפוצש הלא  ךותמ   ) היזיוולטב תופצל  גהונ  התא  עצוממב  םויב  תועש  המכ 

םייתעש דע  תועש עבראל  םייתעש  ןיב  תועש עבראמ  רתוי 

"כ הס דע 34 35-49 50+
0%

25%

50%

75%

100%

 .Ynet םירדוסמ. םירגובמ  םיינמי , םיריעצ  לארשיל :  66 .ןורי 5.5.2014 . ןמקורד , רוקמ :

לש גציימ  םגדמכ  םישנו  םירבג  ברקב 500  ךרענ  רקסה  .תימס  יפר  ןוכמ  ידי  - לע  ynet רובע ךרענש  דחוימ  רקס  םינותנ :
(. הלעמו ינב 18   ) תרגובה תידוהיה  הייסולכואה 

אללו דבלב  תיתד  אלה  הייסולכואה  לע  םיקדבנ  ויה  םא  רתוי  םיקהבומ  ויה  םיריעצה  לע  םינותנהש  חינהל  רשפא  הרעה :
.םילייחה תייסולכוא  תללכה 
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(2008  ) תונוש ליג  תוצובקב  הממיב  הייפצה  תועש  עצוממ 

יאליג 35-55 יאליג 25-34 יאליג 13-17 יאליג 10-12 יאליג 4-9
2.5

3

3.5

4

4.5

םוי תרגסמב  האצרה  .רעונ  ינבו  םידליל  סחיב  היינשה  תושרה  תוליעפ  .וידרלו 15.1.2009 . היזיוולטל  היינשה  תושרה  רוקמ :
.ךוניחל תימדקאה  הללכמה  םינרואב –  ןויע 

.גורדמל תילארשיה  הדעווה  ינותנ  יפ  לע  הרעה :
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? ינויזיוולט ןכותב  םיפוצ  ןכיה 

םיריעצ 25-34 הייסולכואה ללכ 

0% 25% 50% 75% 100%

הדובע םוקמ 

תירוביצ הרובחת 

םיתוריש

תיבב רחא  רדח 

תיבה ןולס 

.לאערזי  קמע  תללכמ  .היזיבלטב  הייפצל  לאערזי  דדמ  .רפוע 15.5.2012 . למרכו , ןורי  לאירא , רוקמ :

לש גציימ  םגדמ  םיווהמה  םיבישמ , ופתתשה 596  להק ." תעדו  קוש  ירקחמ  בושחמ –   " ןוכמ ידי  לע  עצוב  רקסה  םינותנ :
+. יאליגב 15 לארשיב  תידוהיה  הייסולכואה 

(. 2012  ) ינימשה ךסמ  רבוש  לביטספ  תארקל  דחוימ  רקס  הרעה :

םייזכרמה םיצורעב  הייפצ 

לארשיב  היזיוולטב  עצוממה  הייפצה  הממיבףקיה  תועש  בורק ל-4 

טסאקדורבה  יצורעב  הייפצה  רועיש 
(24  , 33 , 1  , 2  , 9  , 10  , 23)

םידוהיה  תיבה  יקשמ  לש  הייפצה  ךסמ   57.5%
םייט םיירפה  תועשב 

תשק  "  " תינייכזה ץורעב 2  הרדיש  םהבש  עצוממבםיברעב  שיא  ןוילימ  ץורעב 1.37  ופצ 

תשר "  " תינייכזה ץורעב 2  הרדיש  םהבש  עצוממבםיברעב  שיא  ןוילימ  ץורעב 1.18  ופצ 

ץורעב 10  תעצוממה  עצוממבהייפצה  שיא  ףלא   769 כ -

רקחל ןוכמה  .תומגמו  םישומיש  םוי , ירדס  לארשיב 2012 -  תרושקתה  יתנש : חוד  ינוי 2013 . .יזא  ןוא , - בלו יפר  ןמ , רוקמ :
תטיסרבינוא תרושקתל , רפסה  תיב  , TGI ירקחמ הידמ  ראטנקו  הידמ  ירקחמ  תעפי  ףותישב  הקיטילופו  הרבח  םישדח , הידמ 

.ןורמושב לאירא 

םגדמ םיווהמה  םיטרפ ,  2,100- כו בא  יתב  בכרומה מ-580  לנאפ  לע  םיססובמ  גורדמל  הדעווה  לש  הייפצה  ינותנ  הרעה :
.הייסולכואה ללכמ  הרועישש 93%  לארשיב , היזיוולטה  יטלקמ  ילעב  תייסולכוא  לש  גציימ  יטסיטטס 
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םיצורעב 2 ו-10 רעונ 12-17  ברקב  תנשל 2008  תוליבומה  תוינכתה  רשע 

תינכות תינכות םשםש  

הנוע 6 תרדהנ -  ץרא 

לודגה 2008 חאה 

החדהה לודגה -  חאה 

הווקסומ "א  קסצ יבכמ ת"א / לסרודכ :

התיבה םירזוח  לודגה -  חאה 

ולש חא  הרוק  המ 

םייבירקה םיייאה  תודרשיה 

םינשידוא תומלועה -  תמחלמ 

ןינכס ינב  םילשורי / "ר  תיב לגרודכ :

דרפס הינמרג / לגרודכ :

םוי תרגסמב  האצרה  .רעונ  ינבו  םידליל  סחיב  היינשה  תושרה  תוליעפ  .וידרלו 15.1.2009 . היזיוולטל  היינשה  תושרה  רוקמ :
.ךוניחל תימדקאה  הללכמה  םינרואב –  ןויע 

היזיוולטב ורודיש  םרטב  טנרטניאהמ  ינויזיוולט  ןכות  תדרוה 

15-24 25-34 35-54 55+
0%

13%

25%

38%

50%

.לאערזי  קמע  תללכמ  .היזיבלטב  הייפצל  לאערזי  דדמ  .רפוע 15.5.2012 . למרכו , ןורי  לאירא , רוקמ :

לש גציימ  םגדמ  םיווהמה  םיבישמ , ופתתשה 596  להק ." תעדו  קוש  ירקחמ  בושחמ –   " ןוכמ ידי  לע  עצוב  רקסה  םינותנ :
+. יאליגב 15 לארשיב  תידוהיה  הייסולכואה 

(. 2012  ) ינימשה ךסמ  רבוש  לביטספ  תארקל  דחוימ  רקס  הרעה :
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םיאליג יפל  טנרטניאב  ואדיווב  ישדוח  תויפצ  רפסמ 

יאליג
7-11

יאליג
12-14

יאליג
15-17

יאליג
18-24

יאליג
25-34

יאליג
35-44

יאליג
45-54

יאליג
55

הלעמו

0

3,000,000

6,000,000

9,000,000

12,000,000

רקחל ןוכמה  .תומגמו  םישומיש  םוי , ירדס  לארשיב 2013 -  תרושקתה  יתנש : חוד  לירפא 2014 . .יזא  ןוא , - בל יפר , ןמ , רוקמ :
תטיסרבינוא תרושקתל , רפסה  תיב  , TGI ירקחמ הידמ  ראטנקו  הידמ  ירקחמ  תעפי  ףותישב  הקיטילופו  הרבח  םישדח , הידמ 

.ןורמושב לאירא 

ראוני 2013. גורדמה , דעו  ינותנ  הרעה :
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
גומלא זוע 

 

סנארטב סנארטב םיריעצ   םיריעצ

תילטיגידה תילטיגידה הזטסקאה   הזטסקאה
תוחתפתה הרבע  ץראב  םידוקירהו  הקיזומה  תוברת 

תדבועה תובשייתהב  הרוהה  ידוקירמ  .תינויצולובא 
לש םיינולסה  םידוקירה  ךרד  רעונה , תועונתבו 

םישישה תונש  לש  םיקטוקסידהו  תינוריעה  הרבחה 
- לתה ךרכב  רקיעב  וחתפתהש  םיבלק  - הגמל דעו 

.יביבא

', םואיסולוק ה' םוירניפלוד ,' ה' ומכ  םינודעומ 
', יבנלא 58 ', ' ןמואה ', ' המרניס ה'  ', ןיווגניפ ה'

היגולותימ לש  הכורא  המישרמ  קלח  םה  ' TLV' הו
םיעבשה תונש  ידיליל  רקיעב  תרכומה  תימוקמ 

ךבדנ דוע  םרת  וללה  תומוקמהמ  דחא  לכ  .םינומשהו 
.ץראב הריעצה  יוליבה  תוברת  תוחתפתהב 

לביטספ ךרד  יניסבש , הביאונ  ימימ  .תאזה  תוחתפתהב  דיקפת  היה  םיימשה  תפיכ  תחתו  תומלואב  קורה  יעפומל  םג 
.ןוקריה קראפבו  הירסיקב  תועפוהל  דעו  דרע 

ורציו ףסונ  הניגנ  ילכ  ןיעמל  וכפה  בשחמה  תונכות  .קומע  יוניש  הקיזומה  םלוע  רבע  בשחמה  תייגולונכט  תרידח  םע 
תוחתפתהל סיסבה  תא  וחינה  הלא  .דיקרמו  קיפמ  יאנכט , יאקיזומ , לש  תבורעת  אוהש  ןרדב , - ןמא לש  שדח  םגד 

םיטפשמ ונכט – " ה" ןונגס  דמוע  הלאקסה  הצקב  .םינוש  םירנא  ' זמ תינורטקלא  הקיזומ  הזכרמבש  סנארטה , תוברת 
.ימיכ םסל  המודב  טנפהל , הרטמב  םילימ  אלל  פולב  םינגונמה  םיילקיזומ ,

העפותמ רתוי  ויה  םישישה  תונש  לש  םיחרפה " ידלי   " תעפותו פופהש  םשכ  יוליב , תוברתמ  רתוי  איה  סנארטה  תוברת 
םיפות סב , לע  שגד   ) המצועב תמלוהש  בשחמ  תקיזומ   : םייסופיט םיביכרמ  רפסמ  תללוכ  איה  .תירודיב  - תילקיזומ
שובל םיינועבצ , םידב  םיבהבהמ , תורוא   ) תיטאטסקא הריווא  םירציימש  םייתוזח  םיטקפא  םייתכתמ ;) םיילילצו 
שארה ףוגה , לש  תוצרמנו  תוטושפ  תועונתמ  בכרומה  יטובור "  " דוקיר דועו ;)  תבשחוממ  הקיפרג  ידוה , ןונגסב 

םיצעהל ודעונש  וכו ,)' יזטסקא  ןיאקוק , דיסא ,  ) היזה ימסו  סיבאנק ) " ) םילק  " םימס לוהוכלאב , חיכש  שומיש  םיידיהו ;
ירתא  ; טבשה ןאמש  ןיעמכ  דקפתמו  הביסמה  גיהנמכ  שמשמש  יי  יד ג'  ; םירציל רסמתהלו  םימוסחמ  ריסהל  תושגר ,

.החירזה דעו  הלילה  עצמאמ  םיפתתשמה  תובורמ  תוביסמה  תומייקתמ  םהבש  םיילרוטספ  עבט 

72

7374

75

76

77

7879
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 / רקילפב רוונס  רסקימב , קחש   / BA תלביק רבכ  םינבשי  זיזהלב ת'  / PA-תא ה ריבגת  , DJ יל ןגנ  ": " זוזל הצור  ינא  "
דוע ןופורקימ  םע  םינבשי  יתזזה  םינש /  רבכ 10  םידוקירה  תבחרב  טלוש  ינא  רקיפסל /  ררחשו  ןופורקימ  ת' חתפ 
ילב רשו  דקור  חורה /  לע  יל  םילקמ  םה  םילק , םימס  ןשעמ  עוגיפל /  עוגיפ  ןיב  םייח  תצק  ףסוא  תונשמ ה-90 /]...[ 
יתוא תלהנמ  תבאוש / תבשוי , תבהוא , תבשנמ , יתוא / תבבוסמ  יתוא / תפקשמ  יתוא , תפטוע  הקיזומה  עודמ /]...[  לואשל 

, ןופורקימה המבה , ןודעומבש / תורוחבה  ןונגסה , בצקה , יתוא / תקנפמ  הקיזומה  יתוא / תנמשמ  יתוא , תנמרחמ  / ]...[ 
" .ןועשה הליהתה ,

( םיזוחאב  ) יאליגב 18-40 םירגובמ  ברקב  םייביטקאוכיספ  םירמוחב  שומישה 

רמוח רמוח גוס   1989198920052005גוס

והשלכ 6.610.5שומיש 

3.18.5סיבאנק

7.1-שישח

7.3-הנאוחירמ

0.7-יזטסקא

0.6-סרפופ

0.20.5.יד.ס.ל

0.20.6ןיאקוק

0.30.3ןיאורה

2.6-תגיגח

". 2005 לארשי -  תנידמ  יבשות  ברקב  םייביטקאוכיספ  םירמוחב  שומישה   " תגצמ םימסב , המחלמל  תושרה  רתא  רוקמ :

ברעמב תורחא  תוריבל  טשפתה  ךכ  רחאו  םיינודנולה  םינודעומב  םינומשה  תונש  יהלשב  הפונת  רבצ  סנארטה 
ןגנפוקו ודוהב  האוג  רקיעב   ) םלועה יבחר  לכמ  םיריעצ  ודדוגתה  םהבש  קוחרה , חרזמב  םיאלימרתה  יזכרמלו 

(. דנליאתב

ולייט םהש  םושמ  רקיעבו  םייוגה , תא  תוקחל  םתייטנו  םתונרקס  לשב  שדחה , קדייחב  דואמ  רהמ  וקבדנ  םילארשיה 
םג לדומה  אבוי  הגרדהבו  לודגה " לויטה  מ" דרפנ  יתלב  קלחל  וכפה  סנארטה  תוביסמ  .םהינומהב  קוחרה  חרזמב 

.הצרא

הז תא  הז  וריכה  םבור  ודוה ." ירגוב   " לש תודדוב  תואממ  רתוי  אל  תילארשיה  סנארטה " תליהק   " הללכ הכרד  תישארב 
המכל םיגגוח  לש  תודדוב  תורשעמ  וחמצ  עבטה  תוביסמו  הצופתה  התלע  ןמזה  םע  .םירוקרזה  רואל  ץוחמ  ולעפו 

.ץראה יבחרב  םיפוחבו  םיקראפב  עובש  יפוסב  ודדוגתהש  תואמ ,

ךא הרטשמה , םע  תויושגנתהב  וול  ןה  הליחתב  .ןזואל  הפמ  רקיעב  הרבע  ןהילע  העידיהו  םיברב  ומסרופ  אל  תוביסמה 
םימסה יציפמ  תדיכלב  רקיעב  הדקמתה  התוליעפו  הרטשמה  לש  הסחיב  ךוכיר  לח  םיעשתה  תונש  תיצחממ  לחה 
שפוחו תוריחה  יכרע  םשב  תוביסמה  תא  ריתהל  ירוביצה  ץחלה  רבג  ליבקמב  .ןמצע  תוביסמה  שובישב  תוחפו 

.יוטיבה

יבויח השענ  רוקיסהו  סנארטה  תעפותל  רתוי  דהוא  סחי  תולגל  תונותיעה  םג  הלחה  םיעשתה  תונש  יהלש  תארקל 
יאליג תייסולכואמ  שילש  תוחפלש  םיסרוגה  שי   ) שיא ףלא  ילארשיה כ-200  סנארטה " טבש   " ללכ הזה  בלשב  .רתוי 

םיניילבה לש  יפרגומדה  ליפורפה  םג   (. תועיבקב תינורטקלאה  הקיזומה  ינודעומבו  תוביסמב  זא  הרקיב   30-18
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קר אל  תושדח  תומכסומו  תומרונ  תרציימה  תפחוס  תיתרבח  העפותל  ךפה  סנארטהו  ןווגתהל , לחה  וללה  תוביסמב 
.ןושלהו הנפואה  םוחתב  םג  אלא  םידוקירהו  הקיזומה  םוחתב 

ריעצה רודה  לע  גייא ' - וינה תוברת  לש  העפשהה  תקמעה  התיה  סנארטה  תוברת  לש  תרבוגה  תוירלופופל  תוביסה  תחא 
ואביי השעמלש   , עבטה קיחב  יטנאש " ילביטספ   " לש השדח  תרוסמב  ראשה  ןיב  יוטיב  ידיל  האב  איה  .לארשיב 

.הקירמא םורדבו  קוחרה  חרזמב  םיאלימרתה  תוברתב  וחתפתהש  יוליב  יסופד  ורחסמו 

תוחפשמ םירשעה , תונשב  םיריעצ  רעונ , ינב  םיאליגה : לכמ  םישנא  לש  םיבר  םיפלא  ודדוגתה  םהב  םיעוריא  ויה  ולא 
וינ תריוואב  סוניכב  אלא  דבלב , ילקיזומ  שגפמב  רבודמ  ןיאש  תויה  השדח , חור  ואיבה  ולא  םילביטספ  .םידליו 

.םהלש יוליבה  תייצטניירוא  לע  ועיפשהש  הלא , םילביטספב  םתורענב  וליב  םיקינ  Y-ה הרעה :  '. גייייא

םיעובצ תוריק   ) םיילאוזיו - וידוא םיטקפא  תועצמאב  תוביסמה  תא  וללכשש  םינודעומל , םג  סנארטה  רבע  ליבקמב 
הקינכטוריפ םירפוצו ,) םיקוקיז  םיטפנוק , םינולב , קנע , ילוקמר  םע  הרבגה  תכרעמ  םוינימולא , תרקת  םינוש , םינווגב 

יד תומב   ) ביהרמ בוציעו  רקילפו ) רזייל  יסנפו  הרואת  תכרעמ  ואידיו , תנרקהל  קנע  יכסמ  ןשע , תונוכמ   ) תבשחוממ
ןונגנמ םג  דועו .) םיאשינ  םיבולכ  וא  תוירלג  תומב , לע  ינפשוח  שובלב  םינדקר  םינוש , םיסלפמב  םידוקיר  תובחר  יי , ג'

.םינמרבו הסינכב ) םירוטקלס  ללוכ   ) החטבא ישנא  זיי , -ג' יד םינ , " צחי ראשה  ןיב  ללכו  ללכתשה  םיחוורה  תיישע 
םיניילב יפלא  וכשמש  ץראב , םינוש  תומוקמב  תולודג  תוקפהו  םיבייר "  " הפוקתל תחא  ונגרא  םילודג  םינודעומ 

.םיריעצ

ןמוא , ה" ביבא לתב  יבנלא 58 "  " , עבש ראבב  םורופה "  " ויה תילארשיה  הנצסה  תא  וליבוהש  םינודעומה  תעברא 
, רתוי םינטק  םינודעומ  תע  התואב  ולעפ  הלאה  םיליבומה  םינודעומה  דצל  .ביבא  לתב   TLV- הו םילשוריב   "17
" וגיטרו , " םילשוריב היישעתה " ןודעומ  , " ביבא לתב  שיטפ " ו" זרמת " ", " שבד - ומניד ", " םוזה ", " םוינלימ - וק  " ןוגכ

.רוגי ץוביקב  דנואסרטלוא " הפיחב ו" הנול " , " תליאב השינ " ו" ראב " - יס , " דוד תמרב 

המ : " לאשנ הבתכל , ןייאורש  ףנעב , םיקיתווה  דחא  .םינודעומה  תעפות  לע  תבחרנ  הבתכ  הנבל  ירנ  המסרפ  ב-1999 
שי םויהש  הז  הרקש  ןיוצמה  רבדהש  בשוח  ינא   " יכ בישה  אוה  תייה ."? התאש  ריעצל  םויה  לש  םיריעצה  ןיב  ינושה 

.םמצע םייחה  תרמוא  תאז  לפט , ןיינע  אוהש  בשח  ילש  אבאש  המ  לכב  תוניצרב  קסעתהלו  םייחהמ  תונהיל  היצמיטיגל 
עבשיהל .יתלהינש  םינודעומה  לכב  היה  רבכ  ילש  אבא  .תוחתפיה  לש  ךילהת  הזיא  ורבע  ילש  םירוהה  וליפא  לבא 

םוחת םג  תונדעסמה  םוחתב  ומכ  יכ  דואמ , יעוצקמ  קסעב  רבודמש  ןיבמ  אוה  םג  לבא  ןכומ , אל  ינא  הנהנ  אוהש 
" .יניצר ןיינע  הז  םירפאחל , קסע  אל  הז  .הלודג  תועצקמתה  רבע  םינודעומה 

סנארט תמצעמ  ןיעמל  לארשי  הכפה  שדחה  םוינלימה  תישאר  תארקלש  דע  הללכתשהו  הבחרתה  תוביסמה  תעפות 
.תימואלניב

תנש 2000, שורפב  םוינלימה  תוביסמ  : " בתכנ העפותה  תא  הרקסש  הנחמב "  " ןותיעב המסרופש  הבתכ  לש  תרתוכב 
לש םביל  שושמלו  םלועב  תוביסמה  תוריבמ  תחאל  לארשי  תא  וכפה  ץראב , הלילה  ייח  תניצס  לש  אישה  תליחת  ויהש 

" .רתוי חמש  רתוי , ןאכ  השקש  לככ  .הפוריאב  םיי  -ג' ידה יריכב 

יתב םוחתב : םיקסעו  תומזוי  תורשעל  הרופ  רכ  ורצי  תינורטקלא  הקיזומל  תרבוגה  תועדומהו  םינודעומה  תובחרתה 
(, קיזוינ הרטסקא , ריעה , יי  ' ג.יד  ) םיידוחיי םיניזגמ  ףרטא ,)  ) טנרטניא ירתא  סולפ ,) הקיזומ  היזונגא ,  ) זיי .ידל ג' רפס 

בוציעל תורבח  סואכ ,) בייר ,  ) םינודעומ תנפוא  לש  םידגב  תויונח  שיפ ,) יקנאפ  ובמרק ,  ) זיי ' ג.ידל םיטילקת  תויונח 
םיטילקת תורבח  ומכ  םימייק , םיקסע  וידוטס 54 .)  ) םייעוצקמ םינודעומ  ינדקר  תקפסאו  שוחבי )  ) תוביסמ לש  יתונמא 

תינורטקלא הקיזומ  לש  םייאמצע  תונטק ) םיטילקת  תורבח   ) םילבייל םמצע : ומיאתה  םיעוריאל , הקיזומ  תורבחו 
התלע ליבקמב   .. יניצר ןפואב  בחרתה  ץראל  םיעיגמה  סנאדה  ירוטילקת  רחבמו  ומתחוה , זיי  ' ג.ידו סנאד  ינמא  ומקוה ,

.יזטסקא ירודכ  הז  ללכבו  תוביסמב , םימסה  תכירצ  םג 
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ינש ודלונ  וליפאו  םילודגה  םינומויה  לש  יוליבה  ירודמב  הבחרהב  םירקוסמ  תויהל  ולחה  םייביסנטניאה  הלילה  ייח 
.ןקוש תשר  לש  ריעה " יי  יד ג' ו" יטרפ , "ל  ומ תולעבב  " Newzeek  " הלילה ייחב  קרו  ךא  םיקסועש  םיניזגמ 

הגיגחל הגיגחל םיפרטצמ   םיפרטצמ םיקינ   םיקינ YY--הה
הבחרתה העפותה  שדחה  םוינלימה  תישארב  ביבא , - לת רוזאב  וזכרתה  םינודעומה  בור  םיעשתה  תונש  תישארב  םא 

.וינומהב הגיגחל   Y-רוד ה ףרטצה  הזה  בלשב  .ץראה  יבחרב  םיפסונ  םיבר  תומוקמל 

הדאפיתניאה  " ךלהמב םיעוגיפה  לג  ךשמהו  םיריעצ , דחאו  םירשע  וחצרנ  ובש  ב-2001 , םוירניפלודב  עוגיפה 
הדימבו הרימשה  תא  וריבגה  םינודעומה  .םלולסמל  ורזח  םייחה  ןמזה  םע  לבא  העפותה , תוחתפתה  תא  וטאה  היינשה "

.ביבסמש תודרחה  לכמ  ןקרופ  תשינ  ןיעמ  םיריעצל  ורצי  הבר 

יאליגב  ) הרשע - שפיט ינבל  ורשפאו  םיריעצ  םיאליגל  םילבגומ  ויהש  םינייל "  " וגיהנה ץראה  יבחרב  םיבר  םינודעומ 
.םהלשמ תוביסמב  תולבל  ( 18-14

הסינכב הכרדמה  לע  םיכרתשמה  םיריעצ , לש  םיכורא  םירות  היה  תע  התואב  םינודעומה  לש  רכיהה  יוותמ  דחא 
השרוי יתמו  ימ  םיטילחמש  ףסה , ירמוש  םירוטקלסה –  םיניתממ  ןודעומה  חתפב  .הלילה  לש  תונטקה  תועשב  ןודעומל 

.סנכיהל

ליחתהל היה  גוהנ  רבעב  .תרחואמה  ןתלחתה  תעש  אוה  תע , התואב  חתפתהש  םינודעומב  תוביסמה  לש  ףסונ  ןייפאמ 
איה המכסומה   Y-רוד ה לצא  .תוצח  ירחא  טעמ  ותוא  םייסלו  תורחואמה  ברעה  תועשב  עובש  יפוסב  ילילה  יוליבה  תא 

.תוצח ירחא  קר  םיחתפנ  םיבר  םינודעומ  .תרחמלש  רקובה  דע  ךשמנו  הלילה  לש  תורחואמה  תועשב  ליחתמ  יוליבהש 
וא םילבמ  םה  הלילב  .םויל  הלילה  תאו  הלילל  םויה  תא  וכפה  לודגה –  שפוחה  תפוקתב  רקיעב  םיבר –  םיריעצ 

.םינשי םה  םויה  ךלהמבו  םירבח  םע  םיעעורתמ 

", רטפא  " רוציקב וא  יטראפ " רטפא   " םיקיפמ םילודגה  םינודעומה  םיגחה ) ךלהמב  רקיעב   ) הנשב םימיוסמ  םידעומב 
(. גחה יאצומל  דע   ) םויה לכ  ךרואל  ךשמנו  הביסמה ," ירחא   – " רקוב תונפל  ליחתמ  אוה –  ןכ  ומשכש 

ןוכנ .ירבצה  םייחה  ןונגס  לש  ותסיסגל  תובושחה  תויודעה  תחא  קפס  אלל  איה  םינודעומב  יוליבהו  סנארטה  תעפות 
לכ טעמכ  .תילכתב  הנוש  היה  דוקירה  תייווחל  סיסבה  ךא  םירבח , דכילש  יתרבח  סנארט  הרצי  תינויצה  הרוה " םגש ה"

םיילאסרבינוא םידוקב  שומישב  לחה  תינויצה : לגעמה  תוברתל  םידגונמ  ףאו  םירז  סנארטה  תוברתב  םינממסה 
איה , Y-רוד ה תוסחב  וז , תוברת  לש  התחירפ  .ילאודיבידניאו  יטסינודה  קופיסב  תודקמתהב  הלכו  בשחמ ) תילגנא , )

.ןדיע לש  ומויסלו  תינויצה  תוברתה  לש  תכשמנה  התסיסגל  ףסונ  ןמיס  ילוא 

.ל " הצל סויגה  ינפל  דוע  םיקינ  Y-לש ה םהייח  תרגשמ  קלחל  הכפה  םימסבו , לוהוכלאב  הוולמה  םידוקירה , תביסמ 
ךותב הססבתהו  שודיחה  םסקמ  הדביא  איהש  םושמ  ןה  העמק , תשלחנ  תאזה  תוברתה  תונורחאה  םינשב  תאז , םע 

תוביטנרטלא ופסונ  םיריעצה  ריעב  .תכשמתמו  הלודג  תחא  הביסמל  הכפה  ביבא  - לתש םושמ  ןהו  םירטסניימה 
.דועו גג  תוביסמ  בוחר , תוביסמ  רדגומ , להקל  םינופה  םינודעומ  םיססות , םירב  םיבאלק –  - הגמהו עבטה  תייווחל 
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ךרדה לע  תוצלמה  הב  ועיפוה  ראשה  ןיב  .גגה  תוביסמ  תעפות  תא  הרקסש  הבתכ  תונורחא  תועידי  םסרפ  תנשב 2007 
: בורקה טמופסכל  ושג  אל , םא  .םתחוורה  הנורחאה , המוקב  םירגש  םירבח  םכל  שי  םא  : " תחלצומ גג  תביסמ  קיפהל 

יתוכיא גגל  רלוד  םייפלא  דעו  קושה , יריחמל  עדומ  אלש  ריכשמ  לע  םתלפנ  םא  םילקש , ףלא  ןיב  הענ  עצוממ  גג  תולע 
םיעדומ םהש  בתכנ  ובש  רושיא  לע  םתוא  םיתחהלו  םינכשה  לכ  ןיב  רובעל  וכרטצת  סלכואמ , ןיינבב  רבודמ  םא  .דחוימב 

ביני רבה  .הרטשמ ]...[  םכל  ונימזי  אל  םהש  םיחוטב  תויהל  ולכות  ךכ  .שער  םג  יופצשו  גגה  לע  הביסמ  היהתש  הדבועל 
 ]...[ .ינש דצמ  דחוימב  םירקי  אל  לבא  דחא , דצמ  םייתוכיא  תואקשמב  עיקשהל  יאדכ  .הביסמהמ  םיחוורה  בור  תא  םכל 
דואמ בוט  ףסכ  חיוורת  איה  הל , םלשל  ךרוצ  ןיא  וליפא  .הבוט  הדידיל  העיצהל  םינמזומ  םתא  תינמרבה  דיקפת  תא 
םתא יכ  דיינל , תיברזר  הללוס  וניכתש  יאדכ  הביסמה  לש  עובשב  .האוולה ]...[  הנממ  ושקבת  דוע  םתאו  םיפיטהמ ,

בוט םש  איצוהל  לוכיש  ימב  עיקשהל  ורכז  המישרל .' יתוא  סינכת  : ' ןונגסב .םיסא.םא.סאו  תוחיש  הברה  לבקל  םידמוע 
םוקמה טושיקב  עיקשהל  ץלמומ  הביסמה  ינפל  תועשה  תא  .ףסכנה ]...[  סיטרכה  תא  דחא  לכל  תתל  אלו  הביסמל 
םינפבו ןמז  םכל  היהי  אל  טעמ  דוע  .םיתורישל  תכלל  ץלמומ  תותלדה  תא  םיחתופש  ינפל  הקד  .תונורחא ]...[  תונכהבו 

" .םכל קשחתי  אל  אליממש  הפי  הזכ ג' 112היהי 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
סבירפ איג 

לוהוכלא לוהוכלא ילב   ילב םייח   םייח ןיא   ןיא

עפשל עפשל שבוימ   שבוימ
הכומנ לארשיב  ןייה  תכירצ  התיה  תובר  םינש  ךשמב 
תוברת לשב  ןהו  תידוהיה  תרוסמה  לשב  ןה  דואמ ,

תלוכמה תויונחב  תואקשמה  רחבמ  .ןוכסיחהו  ענצה 
בור .הכומנ  התיה  םתוכיאו  םצמוצמ  היה 

קותמ ןיי  רקיעב  הרושמב –  לוהוכלא  ותש  םילארשיה 
בורל תימוקמ –  הריבו  קאינוק )  ) ידנרב שודיקל ,

.תויתחפשמ תוגיגחבו  גחו  תבש  יברעב 

תמרב הריהמה  היילעהו  ענצה  רטשממ  האיציה 
תכירצל תועדומה  תא  טעמב  התלעה  םייחה 

.תיביבא - לתה תונגרובה  ברקב  רקיעב  לוהוכלא ,
םירבו םיבאפ  ץמוק  קר  תע  התואב  ולעפ  ץראב 

תילארשיה לוהוכלאה  תיישעת  .יאפוריא  ןונגסב 
'. יבכמ  ' הריבו היזטנפ '  ' ןיי הרבס ,'  ' רקיל ומכ  תונשדח , לש  תונטק  תוחלבה  םע  םייתלצעב  החתפתה 

תוברתב שממ  לש  הכפהמ  לבא  םינומשהו , םיעבשה  תונש  ךלהמב  הדמתהב  ולדג  לוהוכלאה  ירצומ  ןווגמו  ףקיה 
: תויוחתפתה רפסמ  לש  הדלות  היה  יונישה  .םיעשתה  תונשמ  קר  הללוחתה  תילארשיה  הייתשה 

הריב יגתומ  אוביו  רוציי 
ץראה יבחרבו   , םיימואלניב הריב  יגתומ  םיימוקמ  םילעפמב  רצייל  ולחה  לארשי ' הריב  תולשבמ  ו' ופמט '  ' תורבח

הלכלכה תוחתפתה  םע  רועיש , ןיאל  לדג  םירחאה  לוהוכלאה  ירצומו  הריבה  אובי  םג  .תוימוקמ  קיטוב  תולשבמ  וחמצ 
.תישפוחה תילארשיה 

ץראב ןייה  תיישעת  תוחתפתה 
רבכ םיעשתה  תונש  יהלשב  .ולוכ  ףנעה  תא  המידק  הפחד  יתוכיא , ימוקמ  ןיי  ורצייש  ןלוגה , תמר  יבקי  תוחתפתה 
ותוא וגתימו  לארשיב  ןייה  תוכיא  תא  ורפיש  םה  .םייתחפשמ  קיטוב  יבקי  םתצקמ  םיבקי , רשע  השיש  לארשיב  ולעפ 

(. ומצע בקיב  םינוקו  םימעוט  םילייטמ ,  ) םינפ תוריית  תועצמאב  ראשה  ןיב 

תוניי ץראב  רצייל  רשפאש  קפס  היה  אל  רבכ  םהלש , ןויניבוס  הנרבקה  ןיי  תא  ןלוגה  תמר  יבקיב  וקישה  רשאכ 
.וק רשיילו  הסיפת  תונשל  םיבקיה  ראש  תא  דדוע  הז  דעצ  .תימואלניב  המרב  םייתוכיא 

"ל וחל העיסנה  תוברת  תוחתפתה 
םילארשי רתויו  רתוי  ליבקמב , .םינושפונה  תוברתמ  דרפנ  יתלב  קלחל  הכפה  ירפ  יטוידב  לוהוכלא  ירצומ  תיינק 

.םינכדועמ יוליבו  םעט  ילגרה  לגסל  ולחהו  תיברעמה  הייתשה  תוברתל  ופשחנ 

תרושקתה תכפהמ 
, תרושקתה תעפשהב  םג  התלע  וכו )' םינוניג  םימעט , תוכיא , רוציי ,  ) וב רושקש  המ  לכלו  ןייל  תירוביצה  תועדומה 
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.תחתפתמה יאנפה  תוברת  רוקיסמ  קלחכ  תובתכו  םירוט  רתוי  אשונל  השידקהש 

תוצעומה - תירבמ היילעה  לג 
תורכומש לוהוכלא  תויונח  וחתפנ  וז  רחא  וזב  .םישדח  הייתש  ילגרה  הצרא  ואביי  תיסור  ירבוד  םירגהמ  יפלא  תואמ 

ןכ םג  םרת  םיעשתה  תונש  תיצחמב  הדובעה  ירגהמ  לש  לודגה  לגה  .םילועה  יכרוצל  הקדוו  רקיעבו  ןיי  הריב ,
.לארשיב לוהוכלא  לש  עציהבו  שוקיבב  היילעל 

תוחונה תויונח  תעפוה 
תא ולעה  קלדה –  תונחתבו  םירעב  ןועשה –  ביבס  תולעופש  םיימוימוי )  ) םינטק הכירצ  ירצומל  תוריש  תותשר 

.לוהוכלאל תושיגנה 

Y-רוד ה תלשבה 
.ץראב הז  םוחתב  הכפהמה  לש  דחאכ  האצותו  הביס  איה  לוהוכלא  ינכרצ  לש  שדח  ילארשי  רוד  לש  ותעפוה 

YY--רוד  הה רוד ברקב   ברקב לוהוכלאה   לוהוכלאה תייתש   תייתש לשלש   היצזילמרונה   היצזילמרונה
ותונטקמ עפשל  ףשחנ  אוה  תישאר , םיטביה : רפסמב  לוהוכלא  תכירצל  עגונה  לכב  ול  ומדקש  תורודמ  לדבנ   Y-רוד ה

תביטח  ) תורגבתהה ליגב  רבכ  לוהוכלא  ךורצל  לחה  אוה  תינש , וכו .)' םילוכרמ  היזיוולט , תוינכות  תומוסרפ , )
תויומכבו תוהובג  תויורידתב  לוהוכלא  ךרוצ  אוה  תישילש , .םידוקירה  ינודעומב  יוליבה  תרגסמב  רקיעב  םייניבה – )

.הזה רודב  דואמ  ומצמטצה  לוהוכלאה  תכירצב  םיירדגמה  םילדבהה  תיעיבר , .רתוי  תולודג 

םידוקירה ינודעומ  ביבס  וכו ,)' הקדוו  הריב ,  ) תפתושמ לוהוכלא  תייתשל  ישיש  ימיב  םיפסאתמה  םיניטק  לש  העפותה 
יהלשב רבכ  תיתרגש  התשענ  םירחא , יוליב  תומוקמבו  תוירוביצ  תוניגב  םיה , תפש  לע  עונלוקה , יתבב  םירגנאה ,)" )"

ןוויכ .םשקובמ  תא  גישהל  ושקתה  אל  םהמ  םיבר  םיניטקל , לוהוכלא  תריכמ  לע  רסואה  קוחה  ףרח  .םדוקה  םוינלימה 
" םיקלדותמ  " רבכ םהשכ  םידוקירה  תוביסמל  עיגהל  וגהנ  םיבר  םיריעצ  לוהוכלא , תותשל  רסאנ  םינודעומה  ךותבש 

.קיטסלפ תוסוכב  התשנו  ךרדה  לע  םיקסויקב  הנקנש  לוהוכלאב 

הלח םיעשתה  תונש  ףוסב  לחהש  וארה  םיפסונ , םיידסממ  םיפוג  ףותישב  ךוניחה  דרשמ  תע  התואב  ךרעש  םירקס 
רסוח לשב  תזרפומ  הייתשל  ופחסנ  םיריעצהמ  םיבר  .הרכושל  םיתושש  רעונה  ינבו  םידליה  רפסמב  הגיאדמ  היילע 

.םהירוה לש  החנזהו  תויתודלי  ןויסינ ,

"ח, היתבל םיעיגמה  רעונ  ינב  לש  םירקמה  רפסמב  םיזוחא  תואמ  לש  היילע  לע  הרטשמה  החוויד  תנשב 2005  רבכ 
.םינכוסמ םיבוברעו  הקיר  ןטב  לע  הייתש  לוהוכלא , לש  תזרפומ  הכירצ  תובקעב  הרכה , ןדבוא  לש  בצמב  םתצקמ 

לש םרפסמ  יכ  הלע  ךוניחה , דרשממו  םיינוריעה  םידקומהמ  םוקישה , יזכרממ  םילוחה , יתבמ  ומרזש  םיחווידמ 
.דחאכ תונבו  םינב  דרי -  םליגו  הלע , םיתושה 

: לארשי תרטשמב  רעונ  תקלחמ  שאר  ךורב , - ןב יזוס  הנשמ  בצינ  הרמא  תנשב 2006  םסרופש  תונורחא  תועידיל  ןויארב 
ןכל םדוק  הנש  יכ  החוויד  ךורב  - ןב םידלי ." ברקב  הייתש  יפלכ  תינחלס  תילארשיה  הרבחה  המכ  דע  תוארל  םיהדמ  "

ואצוה ןכו  םידליל , הפירח  הייתש  הרכמנ  םהבש  םיקטוקסידו , תויצוציפ  םירב , ילעב  דגנ  םיקית  וחתפנ 140  ( 2005)
.הלאה םיקסעל  הריגס  יווצ 

קינעה רבדהו   ", לוב דר   " םשארבו היגרנאה , תואקשמ  ילארשיה  קושל  וסנכנ  םיעשתה  תונש  יהלשב  יכ  ןייצל  יואר 
הריעצה היסולכואב  דחוימבו  תויצוציפב - ) ונקנש  לוב , דר  םע  הקדוו  רקיעב   ) לוהוכלא תכירצל  תפסונ  הפונת 

(. ברעמה תונידמ  לכב  החיכש  העפותב  רבודמ  )

ינודעומו םילוזה  ןולמה  יתב  דצל  .תליא  ריעל  היה  ץראב  םיריעצה  לש  הייתשה  ילגרה  תוחתפתהב  ירוטסיה  דיקפת 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
סבירפ איג 

תא וכפהש  דועו –  הנפוא  תויונח  תואקשמו , ןוזמ  םירזיבא , לש  םינכוד  םיעושעש , ינקתמ  םיה  ףוח  לע  וחתפתה  הלילה 
.לודגה שפוחהו  םיגחה  תופוקתב  רקיעב  םיריעצל , הכישמ  דקומל  ריעה 

תא תוכירבה , תא  ואלימ  םה  .םידרויו  םיכלוה  םיאליגב  תימורדה , ריעל  ורהנש  םירוענה  תורובח  םרז  רבג  םינשה  םע 
.םזילדנוּו תויוערפתהב  תחא  אל  וולש  תוביסמ  םיילוהוכלא –  תואקשמ  לע  ברעו  רקוב  וגגחו  םיה  יפוח  תאו  םינודעומה 

לע תועידי  .ץראה  יבחרב  הלילה  ינודעומ  ביבס  תומילאה  תמרב  היילע  הלח  לוהוכלאה  תכירצב  היילעל  ליבקמב 
.הבר הגאד  וררוע  ןהו  הריכה , אל  תילארשיה  הרבחהש  תורידתב  תונותיעב  םסרפתהל  ולחה  םיעגפנו  תומילא  תורגת 

, םימסב המחלמל  תימואלה  תושרה  הרטשמ ,  ) םינוש םימרוג  ידי  לע  םעפל  םעפמ  ומסרופש  םייטסיטטסה  םינותנה  םג 
.תבחרתמו תכלוה  העפותהש  ודיעה  הנידמה ) רקבמו  תסנכה  הימדקאהמ , םירקוח  תוימוקמ , תויושר  ךוניחה , דרשמ 

 

ביבא ביבא לתב   לתב םירבה   םירבה תוברת   תוברת

עקר עקר
תיטילופומסוק ריע  ביבא  לת  התשענ  ןורחאה  רושעב 

תונמאהו המבה  תויונמא  תולכירדא , הינממס : לכ  לע 
, תודעסמ הרובחת , היגולונכט , הנפוא , תיטסלפ ,

םירב םג  ןבומכו  חוריאו  ןולמ  יתב  םינודעומ ,
.םיבאפו

האיציו רכה , אלל  םהינפ  וניש  םייזכרמה  תובוחרה 
הכפה רחא  ילוהוכלא  הקשמ  וא  הריב  סוכ  לע  יוליבל 

 - ץוחבמ םיניילבו  ריעה  יבשות  יפלא  רובע  הרגשל 
.םיריעצ םבור 

םירבה תכפהמל  רתויב  תיתועמשמה  הפיחדה  תא 
לש ותורגבתה  ונתנ  טרפב  ביבא  לתבו  הלוכ  לארשיב 

דקופש הז  םג  אוהו  יתועמשמ , ןכרצל  ךפה  לוהוכלא , לע  ותורענב  לדגש  רודה  .ץראה  זכרמל  ותריהנו   Y-ה רוד 
ביבא לת  לש  המוקמ  לע  הבחרהל   ) םיריעצה תריב  ביבא , לת  .תילכלכ  הניחבמ  םתוא  קזחתמו  םירבה  בור  תא  וינומהב 
יזכרמ תוחתפתה  לע  םג  דאמ  העיפשמ  ןיידעו  העיפשה  רוכינה ,) ןדיעב  תורבח  םיחא -  טבש  ואר : םיריעצה  תוברתב 

.ץראה יבחרב  תורחא  םירעב  םירב 

םלוכל םלוכל ןודעומו   ןודעומו םיריעצל   םיריעצל רברב   םינקז ," ," םינקז באפ  לל"" באפ
וא הריב  סוכ  תותשל  הדובעה , תועש  ירחא  יתליהקו  יתנוכש  שגפמ  םוקמ  רוציל  ותרטמו  תיטירב  האצמה  אוה  באפה 

תוחישה םוזמזו  רבב , רשאמ  תימיטניאו  תיראילימפ  רתוי  בורל  באפב  הריוואה  .םידידי  םע  חחושלו  יקסיוו  תיסוכ 
לש תוריש  םהיחרואל  םיעיצמ  םיבר  םיבאפ  .הבישי  תואסיכו  תונחלוש  םיללוכ  םיבאפה  בור  .עקרה  תקיזומ  לע  רבוג 

.הרטמל העילק  תוחולו  רקונס  דראיליב , תונחלוש  ןכו  תוירצלמו  םירצלמ 

ןולס  " תוחפ בורל  אוה  רבה  .םיפיטחל  לכוא  ןיב  וא  דופ  קנא  ' גל דופ  ואולסה  ןיב  לדבהל  המוד  רבל  באפה  ןיב  לדבהה 

131

132

133

134

135

26/84

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 

http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=30420&index=11&searchMode=1


תוארל תותשל , רקיעב  םיאב  םישנאו  דקומה , םה  תואקשמה  .ימינונאו  לילק  רתוי  אלא  םירבח  ןודעומ  וא  שגפמ "
רבב .םידוקירל  הבחרו  תשעור  הקיזומ  תמעמועמ , הרואתב  םינייפואמ  םירב  .גוז  תב  / ןב אוצמל  םג  םיתיעלו  תואריהלו 

םילדתשמ םהש  ךות  םהילא , םינופה  תוחוקלה  תא  םיתרשמ  תואקשמה  קפלד  ירוחאמש  םינמרבהו  םירצלמ  ןיא  בורל 
.םינפ תריבסמו  תילאמרופ  יתלב  הריווא  תורשהל 

תיב תובורק  םיתעל   ) הפקה יתבו  תודעסמה  ןיבל  םהיניב  וליפאו  באפ , ןיבל  רב  ןיב  לדבהה  שטשוט  םינשה  ךלהמב 
םתנוכתמב םיבורק  ץראב  םיילילה  יוליבה  תומוקמ  בור  תאז , םע   (. ךפיהלו םירבכ  םג  םידקפתמ  הדעסמ  וא  הפק 

, הדובעה תועש  םותב  וא  םויה  עצמאב  תותשל  תאצל  גוהנ  אל  ונלצא  ברעמה , תונידמל  דוגינב  ןכש  רבה , לדומל 
, ךרפמ םוי  ירחא  הבוט  הריב  תותשל  ידכ  באפל  ץופקל  גוהנ  םיאפוריאה  םירבגה  לצא  .התיבה  ךרדב  רבעמ  בלש  ןיעמכ 

הלילהשכו לגרודכ , יקחשמב  אתווצב  תופצל  םיקיתו , םירבח  םע  הלימ  ףילחהל  רקי , אלו  םיעט  והשמ  הדיצל  שנשנל 
.םידלילו השיאל  התיבה  תכלל  דרוי 

, םינטק יוליב  תומוקמ  םיפידעמ  םיריעצה  בורו  ןקז "  " יומיד ול  שיש  םושמ  םג  ץראב  לבוקמ  תוחפ  באפה "  " לדומ
.הריעצ הריווא  םע  םימוהו , םיפופצ 

ללוכש באפ , וא  רבמ  לודג  ללחב  רבודמ  ללכ  ךרדב  יתביסמ ."  " יפוא אשונ  וב  יוליבש  ןודעומה  איה  תפסונ  הירוגטק 
דואמ הרואתה  .י׳ג.יד  דימת  חצני  הילעו  תיתועמשמ , הקזח  הקיזומה  ״ףוא , ואוש״  רתוי  שי  ןודעומב  .םידוקיר  תבחר 

ןודעומה תא  לידבמש  ןייפאמ  דוע  .הסינכב  ףסכ  הבגנ  םיתעלו  רתוי  רורב  שובל  דוק  םירבב ,) םייק  אל   ) תימניד
.דחא עובשב  םינוש  םינייל  העבש  םייקתהל  םייושע  ןודעומב  וליאו  םימוד , םיברעה  לכ  רבב  .״םינייל״ה  אוה  םירבהמ 

הזכ ברע  לכל  .׳וכו  םיריעצ  ברע  זייג -  ברע  םירגובמ -  ברע  פוה -  - פיה ברע  תרחא -  הארנ  ברע  לכ  ךכמ  האצותכ 
(. רחא וא  הזכ  ןודעומב  תולת  ילב   ) םהירחא תכלל  ליגר  להקהשו  םתוחמתה  וזש  םינצ״חי  םנשי 

הקוחר העפותה  ליכשמה , דמעמהמ  םיניילבה  ברקב  רקיעב  םינודעומה , תניצס  השלחנ  תונורחאה  םינשבש  ףא 
לע יתימא  שגדו  דואמ  תעקשומ  דנואס  תכרעמ  ךירצש , ומכ  הבחר  םע  םינודעומ  רפסמ  ביבא  לתב  שי  .םלעיהלמ 
", ןשיבסקא םירד  ", " בלכהו לותחה  ", " קולבה , " לשמל ךכ , תוימואלניב .) תומרב  םיא׳ג.יד   ) םוקמב ילקיזומה  ןכותה 

.םייתנוע םירטסניימ  ינודעומ  םלוכ  ןמואה – " ו" הרלק " ", " ולוס ", " םויפרומ "

ףרוחל ףרוחל ץיק   ץיק ןיב   ןיב
םישנא ץיקב  םינודעומל .) רקיעב  הנווכה   ) ףרוחב םילעופש  תומוקמו  ץיקב  םילעופש  תומוקמ  ןיב  איה  תפסונ  הנחבה 

תומוקמב רבודמ  .רבוטקוא  דעו  יאמ  םישדוחב  םיחותפה  םייתנוע  תומוקמ  ודלונ  ךכ  ךותמו  ץוחב  תולבל  םיבהוא 
תומוקמ םיתב .) תוגג  ללוכ   ) רחא חותפ  םוקמ  לכ  וא  םיל , תיסחי  הבריק  ילעב  םיתיעל  םיימשה , תפיכ  תחת  םיחותפ ,

.יאמ / לירפא דעו  רבוטקואמ  םיליעפ  ףרוחה 

רשפאמ ריוואה  גזמ  םא  ףרוחה  ישדוחב  םג  םלוא  ץיקה  ישדוחב  רקיעב  תחתפנ  רצחה  .רצח  שי  םהבש  םינודעומ  םנשי 
רשפאמ םירקמהמ  קלחבו  ןודעומל , סנכיהל  םילוכיה  םישנאה  רפסמ  לש  הלדגה  רשפאמ  רבדה  הזכ  הרקמבו  תאז ,
םילבמ םתוא  רובע  תירלופופ  רצחה  .תימינפה  הבחרב  ןגונמש  הזמ  הנוש  הקיזומ  גוס  םע  תפסונ  הבחר  רצייל  רבדה 

.םהל עירפמ  ןודעומה  ךותב  ןושיעהש 

םיזוכירו םיזוכירו םירפסמ   םירפסמ
' חר םימחתמ : רפסמב  םיזכורמ  םבורו  ריעה , יבחרב  םירזופמ  םקלח  םינוש , םיגוסמ  םירב  םילעופ כ-500  ביבא  לתב 
' חר הדוהי , ןב  חר ' גרו ,' גניק ג' חר ' ביבא , לת  למנ  ינופצה ,) הצקבו  ימורדה  הצקב  רקיעב   ) לוריבג ןבא  חר ' ףוגניזיד ,

םחתמ םיצורח , די  םינמיתה , םרכ  - למרכה קוש  - ןימינב תלחנ  - יבנלא רוזא  לזאב , םחתמ  ןיבר , רכיכ  רוזא  בושרגוב ,
תא םירידגמש  םיבר  יוליב  תומוקמ  םימייק  ףסונב  .דלישטור  תורדשו  העבראה  םחתמ  ןיטנרולפ , תנוכש  םיאנומשחה ,
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.םיילוהוכלא תואקשמ  לש  רחבמ  םישיגמש  הפק  יתבו  תודעסמ  ןכו  הדעסמ  - רבכ םמצע 

גותימו גותימו בוציע   בוציע
הארשהבו ההובג  בוציע  תמרב  םבור  תולודג , תועקשהב  תונורחאה  םינשב  וחתפנ  םישדח  םירבו  םיבאפ  תורשע 

לארשיב תיטתסאה  תושיגרב  היילעל  יתועמשמ  ןפואב  המרת  םיבאפהו  םירבה  תוחתפתהש  קפס  ןיא  .תיאפוריא 
.םיימואלניב םיטרדנטסב  הארמל  המיענו  םייוריג  תיוור  הייחמ  תביבס  תווהתהלו 

טפצנוקה אבוימ  םיתעל  .בר  ןוממו  הבשחמ  וב  םיעקשומו  רבה , גותימב  רתויב  םיבושחה  םיביכרמה  דחא  אוה  בוציעה 
.תימוקמ הארשהב  אוה  בוציעה  םימעפלו  םיוולנ ) םירזיבאו  טוהיר  ללוכ   ) "ל וחמ

לודיב לש  ףקיה  תבחר  תילכלכ  המגממ  קלח  הווהמ  איהו  קיטוב , רבה  איה  תונורחאה , םינשב  החמצש  תפסונ , העפות 
תא םידקופש  סבלסב  םג  אלא  תואקשמה  יגוסבו  הרואפתב  קר  אל  תפקתשמ  תויקיטובה "  " .יליע גותימ  תועצמאב 

.יוליבה םוקמ 

תימורדה הדגבו  קרוי  וינב  הקביירט  רוזאב  רתויב  םייתנפואה  םינודעומהו  םירבהמ  םיבר  וצמיא  תונש ה-90  תישארב 
רבדה .ןוטב  ידומעו  תורוק  תוריק , םיטלובו , םיפושח  גוזימ  תורוניצ  תוהובג , תורקת  קהבומ : יתיישעת  הארמ  ןודנולב 

הזה בוציעה  .תילאוטקלטניאו  תיטתסא  היווח  םג  םירקבמל  העיצמש  תינרדומ , הירלג  לש  יפוא  םוקמל  תוושל  דעונ 
.ביבא לתב  טרפבו  לארשיב , םירבה  לש  םבוציע  לע  עיפשה 

ללכ ךרדב  איה  היווחה  םילייטקוק  רבב  םילייטקוק ." רב   " איה דרדנטסל  םויה  הכפהו  דנרטכ  הליחתהש  תרחא  העפות 
וזו תעל , תעמ  םישדח  םילייטקוק  חקורו  ןיבמש  גולוסקימ  הז  גוסמ  רבב  היהי  בורל  .יתנוכש  רבמ  העוגר  רתוי  היווח 

תויוזה השגה  תורוצב  םיניינעמו  םיירוקמ  םילייטקוק  לש  בחר  ןווגמ  וב  םישגומ  .הזכ  רב  לש  תויחמומה  השעמל 
.םימעפל

םיעפומו םיעפומו הקיזומ   הקיזומ
לבא עקר , תקיזומ  תעמשומ  םירבה  לכב  אל  .םוקמה  גותימבו  הריוואב  בושח  ביכרמ  הווהמ  רבב  תעמשומה  הקיזומה 
יתלב קלח  איה  םגש  תיטוריאה , הריוואה  קר  תספות  החישה  םוקמ  תאש  םיינזוא , תשירחמ  ךכ  לכ  הקיזומה  םתצקמב 

.םוקמה תרדגהמ  דרפנ 

תוחפ תיב  תקהל  וא  ןרתנספ   ) העונצ תנוכתמב  תויתונמא  תועפוהו  היח  הקיזומ  םהיחרואל  םיעיצמ  םיבר  םירב 
םבוכיכב תוינומהה  תוביסמה  לש  ןתרקויב  הדירי  הלח  םוינלימה  לש  ןושארה  רושעה  תיצחממ  לחה  ץראב .) םילבוקמ 

ךא ביבא , לתב  רקיעב  תויחה , תועפוהה  לש  ןדמעמב  רכינ  רופיש  לח  ןמזב  - ובו "ל , וחמ םש  ילעב  םינטילקת  לש 
םיחיכש םהבש  תומוקמה   ) םינווגמ םיילקיזומ  תונונגסב  הפק  יתבבו  םירבב  תועפוה  לבוקמהמ : הנוש  תנוכתמב 
םימותח ויה  אל  םבורש   ) םיבר םיריעצ  םינמאל  המב  קינעה  רבדה   "(. ןודעומ  " ללכ ךרדב  םינוכמ  הלאכ  םיעפומ 

, תותשל םיאב  רתוי : קילדמו  ןווגמל  םירבב  יוליבה  תא  ךפהו  הסנרפו ,) הרכה  ושפיחו  תולודג  םיטילקת  תורבחב 
.תילקיזומ העפוה  ךרדה  לע  תוארלו  חחושל  שנשנל ,

ילעב םיאיי  ' ג.יד אבייל  ובש  םיבר  םינודעומו  המבה , זכרמל  ורזח  סיי  ידה ג' הכופה : המגמ  תנמתסמ  תונורחאה  םינשב 
.ינומה עפומל  וא  רחא  וא  הזכ  ברעל  ימואלניב  םש 

הפולחתו הפולחתו םייח   םייח תלחות   תלחות
םירב קר  .םייתנש  - הנש וא  םישדוח  רפסממ  רתוי  םידרוש  םניא  םיברו  תיסחי , הרצק  םירבה  בור  לש  םייחה  תלחות 

םג םבורו  םיפתוש , יוביר  רצונ  דימת  טעמכ  ךכמ  האצותכ  .ביבא  לתב  רקיעב  תוכורא , םינש  ודרש  לארשיב  םירופס 
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.םוקמה לש  םינ  " צחיכ םשימשמ 
.םהירעש תא  ורגס  םייגולותימ  םירבו  םיבאפ  םג  ןכלו  יאנפ , תודסומ  רומיש  לש  העדות  ונלצא  ןיא  רעצה , הברמל 

.יפולח םוקמל  רבעמ  וא  םינפ  תחיתמ  תועצמאב  שדחמ , םמצע  תא  גתמל  וחילצה  םצמוצמ  םירב  רפסמ 

םירנא םירנא '' זוזו םיגוס   םיגוס
, םוקמה יפוא  תודוא  בחר  עדימ  םישלוגל  שגנומ  טנרטניאה  ירתאב  .טביה  לכב  טעמכ  דואמ , םינווגמ  םויה  םירבה 

.הלאב אצויכו  הנבמה  לדוג  תונחלושה , יגוס  , V.I.P יתוריש דעיה , תייסולכוא  וב , תעמשומה  הקיזומה  גוס 

ומצע תא  גייתל  הטונ  רב  לכ  טעמכ  .טפצנוק  םע  יוליב  תומוקמ  םה  תונורחאה  םינשב  ביבא  לתב  וצצש  םירבהמ  םיבר 
אלא ומשב , בורל  ןומט  רבה  לש  טפצנוקה  .וילע  תרוקיבה  תאז  השעת  תאז , תושעל  חרוט  אל  רבה  םאו  והשלכ , ןפואב 

"(. הניטנרולפ  )" םתנוכש וא  םיטפושה )"  " וא ארויג " רב   " לשמל ומכ   ) םתבותכ םש  לע  םיארקנש  םירבב  רבודמ  ןכ  םא 
,“Friends” ילאמוא ," סיירג  , " Mercer הניטסירכ ," יקיו   )" ימואלניב קיש  םהיתומשב  םינמסמ  םירבהו  םיבאפה  בור 

המוראב תינכייח  תויתליהקו  יתוברת  בר  םזילרולפ  ףוגנזיד ,)" ייווגנימה  ", " קושב סאפאט   )" תויניימהוב טלבאס ,)" "
תא הנמנ  ןלהל  תיבה .)" דעו  ", " אמייק רב  ", " ןכשה ", " ץוביקה ", " הניצ ", " סומילדנמ "," דנליונטלא  )" תיגלטסונ

.ביבא לתב  םירבהו  םיבאפה  תוברתב  םיטלושה  םיירקיעה  םירנא  ' זה

יסאלק יתנוכש  רב 
ויבשוי בורו  ובוציעב , ידמ  םכחותמ  אל  אוה  .הבישי  תונחלוש  לש  ןטק  רפסמ  ובו  ינוניב  דע  ןטק  לדוגב  רב  אוה 

תובוחרב בורל  םימקוממ  םה  .תסנכ  תיב  וא  יתליהק  "ס  נתמל המוד  ןפואב  םידקפתמ  הזה  גוסהמ  םירב  .םיעובק 
המח הריווא  הרשמ  םוקמהש  לככ  .תינטנופסו  הזופח  תיליל  הייתש  רשפאל  םתרטמו  םירוגמ , תונוכש  ךותב  םיידדצ 

םהילא העגהה  רתוי , םילוז  םהב  םיריחמהש  ךכב  םייתנוכשה  םירבה  לש  םנורתי  יתנוכש ."  " רתויל בשחי  אוה  ךכ  רתוי ,
המודב םיקורז "  " תיב ידגב  םע  םג  קפלדה  לע  תבשל  רשפא  .דפקומ  שובל  םיבייחמ  אל  םהו  ץמאמב , הכורכ  הניא 

אל םתסה  ןמ  שבלתהל  גוהנו  םילילק  יד  םירבה  : " ךכ תאז  הרידגה  תונייאורמה  תחא  .ןולסב  םירבח  םע  הבישיל 
" .הנותחל ומכ  אל  םג  לבא  המ  ' גיפב

רב פא  - קיפ
רב והז  .הנתשמ  להקבו  תשעור  הקיזומב  םיהבגומ ,) םיתעל   ) תונחלוש טעמב  ןייפואמש  לודג  דע  ינוניב  לדוגב  רב  אוה 

ולאכ תומוקמב  .ימעפ  - דח ץוטסל  התיבה  /י  והשימ תחקל  וא  גוז  תב  / ןב ריכהל  תנמ  לע  ללכ  ךרדב  םיאב  וילאש  ססות 
ומצע תא  קר  עומשל  גוזל  רשפאל  דעונ  ימינפה  ןונכתה  .ךורא  ןבלמ  רגוסו  ללחה  עצמאב  אצמנ  תואקשמה  קפלד 
שגפמ תודוקנ  טיידל -  טיידמ  ואר : הז  אשונב  הבחרהל   ) .רכונמ בחרמ  ךותב  המימח  תוימיטניא  רציילו  תיללכה  הלומהב 

תויורכיה ) יקוושו 

יתנוכש פא  קיפ 
תומי בורב  .םיריעצ  םיריית  הז  ללכבו  רתוי  ןווגמ  להק  תרשל  דעונ  אוהו  ליעל , וניוצש  םיינשה  ןיב  האלכה  ןיעמ  אוה 

תוגיגחו תדלוה  םוי  תוביסמ  םוקמב  תוכרענ  םעפל  םעפמו  םוקמה , ילעב  לש  תורבחו  םירבח  רבה  תא  םיפיצמ  עובשה 
רבה תא  םידקופ  עובשה  ףוסב  םוקמב .) עגר  ותואב  וחכנש  םירז  םג  הגיגחל  ףרטצהל  םינמזומ  תובר  םימעפ   ) תויטרפ

.םירברפהמ םישנא  םג  הזה 

רב הגמ  רב / סנאד 
םוילווב תידנרט  הקיזומה  עצוממהמ , םיהובג  בורל  ויריחמ  .בחר  יעוביר  רב  ורוביעבו  תופס  םע  םיידי  בחר  ללח  אוה 

ריעל ץוחמ  םג  םישנא  םירהונ  וללה  תומוקמל  .םידוקיר  תבחרל  הצקומה  חטש  שי  םוקמב  יד ג'י .) םע   ) דחוימב הובג 
ןודעומל דוגינב  רשאכ  רבל , ןודעומ  ןיב  האלכה  וז  השעמל  ןודעומל .) המודב   ) רוטקלס בצומ  םימעפל  הסינכבו 

םש תולבלו  אובל  םילוכי  רשא  םיריעצל , רקיעב  ולש , הכישמה  דקומ  ןאכמו   ) םולשתב הכורכ  הניא  רב  סנאדל  הסינכה 
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.לוהוכלאה תריכממ  םה  םיחוורה  לכו  םסיכמ ,) לקש  איצוהל  ילבמ 

להקל תודעוימה  רתוי , תויתשינ  תוירוגטק  - תתל םירבה  תא  ןיימל  ןתינ  ליעל , וגצוהש  תוישארה  תוירוגטקה  דצל 
" ןיי רב   " .םיעבעבמ תונייו  הוואק  סאפאט , ילכאמ  לע  שגד  םע  ידרפס  ןונגסב  רב  אוה  רב " סאפאט   " .ינררב רתוי 
םש אוה : ןכ  ומשכ  םילייטקוק ," רב   " .תרגובמ היסולכואל  רתוי  םיאתמ  םג  ןכלו  עוגר " רתוי   " קר רב , סאפאטל  המוד 

, תונחלוש רתוי  םע  עוגרו , יתדעסמ  רתוי  תצק  קר  ליגר , רב  ומכ  רומאכ  אוה  באפ "  " .םיבברועמ םירקיל  לע  שגד 
םיוסמ םוכס  שארמ  םלשמ  חוקלה  ובש  םוקמ  אוה  םילולסמ " / םידימצ רב   " .גרדושמ לכוא  םג  בורלו  הקזח  תוחפ  הקיזומ 

.רחב ותוא  לולסמל  םאתהב  ושפנ , תוואכ  תותשל  תוכז  ול  הנקמש 

ךכ רחאו  לוכאל  םוקמל  םיעיגמ  םילבמה  (. Beer House " ) הריב תיב  : " םירבה תנצסב  שדח  טפסנוק  שבגתמ  הנורחאל 
הנותחה תביסמ  בגא , .הביסמל  תוחתפתמש  תועפוה  ךשמהבו  תוינפשח , ךכ  רחא  לוהוכלא , ליחתמ  חתפתמ : ברעה 

ליעפמ הז  .ישפוח  לוהוכלא  םע  הביסמ  החורא +  רובע  םיאיבמ צ'ק  םיריעצה  םיחרואה  המוד : ךילהתב  םויה  תחתפתמ 
איה תרקובמהו  הזילעה  תורכתשההש  תומולחה ," תביסמ   " תא קיפהלו  םירבחה  תויפיצל  תונעל  ץחל  ןתחתמה  גוזה  לע 

תונהיל ידכ  השדחה .) תויגוזה  םייתניב -  יל  תשדוקמ  תא  ירה  ואר : הז  אשונב  הבחרהל   ) .הנממ דרפנ  יתלב  קלח 
.התיבה החטבב  םתוא  ריזחהל  דעונש  םירבחל , סובוטוא  ןימזמ  ריעצה  גוזהש  םויה  גוהנ  הלבגה , אלל  לוהוכלאמ 

תומוקמה תא  גלטקל  םיטונ  םמצע  םיניילבה  .תורוקיבה  יבתוכ  ללכ  ךרדב  םישוע  םירבה  יגוס  לש  "ל  נה גולטקה  תא 
ןמזה ךלהמב  "ב .) ויכו םינצלפ " ", " םילייח ", " ירטספיה ", " ילאיצניבורפ ", " יסרע  )" וב תרקבמש  היסולכואה  יפל  רקיעב 

לש בוליש  םהש  םירב  רופסניא  ריעה  יבחרב  אוצמל  ןתינ  םויכו  םינושה , םיגוסה  ןיב  םילידבמה  םיווקה  ושטשוט 
, ירמגל רחא  להק  גוס  ברע  לכב  אוצמל  רשפא  אמגודל  םירב  הגמב   ) תנווגמ םיניילב  תייסולכוא  לשו  םינוש  םירנא  ז'

(. המודכו זייג  יעיבר -  םיריעצ , ישילש -  םירגובמ , ינש -  פוה , פיה  ןושאר -  ןיילל : םאתהב 

רבדה .הכרדמה  לע  םג  תואסכו  תונחלוש  ביצהל  םירבל  םירתיה  רתוי  ביבא  לת  תייריע  הקינעמ  תונורחאה  םינשב 
". הקספה אלל  ריעה   " לש תססותה  הריוואל  םרות 

םילעבה םידיפקמ  םתצקמב  קרו  לארשיב , םירבהמ  קלחב  חוור  ןושיעה  םיירוביצ , תומוקמב  ןושיע  לע  רסוא  קוחהש  ףא 
רתעיהל םינשעמה  לש  תונוכנבו  תונלבסב  אטבתמה  יוניש  רכינ  תונורחאה  םינשב  תאז  םע  .הפיכא  לע  תויושרה  וא 
תלקתנ התיה  וזכ  השקב  ובש  רבעל  דוגינב   ) הירגיסה תא  תובכלו  םהל , עירפמ  ןושיעהש  םירחא , םילבמ  לש  םתשקבל 

(. לוזלז לש  הבוגתב 

םיחסו םיחסו םירטספיה   םירטספיה
הנוכמה ריעצ  םייח  ןונגס  הכותל  תזכרמ  םלועה , יבחרב  תורחא  תוירבילו  תויטילופומסוק  םירע  ומכ  ביבא , לת 

ןונגס ראתל  דעונש  םיניינעב ,)"  " השוריפש תילגנא  הליממ  רזגנ   ) םומע גשומ  אוה  ( Hipster " ) רטספיה ". " ירטספיה "
"(. יניימהוב  " קיתווה גשומל  ןכדועמ  גשומ  ןיעמ  רדייסטואא - " ", " יביטנרטלא  )" םירטסניימל ץוחמש  ינאברוא  םייח 

םיסנמש םיריעצב  רבודמ  בורל  .דועו  יוליבה  יסופד  הפשה , הקיזומה , תינוציחה , העפוהה  םוחתב  ויוטיב  תא  אצומ  אוה 
רבדה םיתעל  .תוחוורה  תומכסומל  תנצחומ  תונעיה  רסוח  תועצמאב  תיטסיטילאו  תידוחיי  תוהז  םמצעל  שבגל 
הניכ םירקבמה  דחא   ". ביואה תא  לבלבמ  ש" יאקווד " ' " זאלוקב םיתיעלו  גטניוו ,' ורטר  לש  קול "  " ץומיאב אטבתמ 

". המוד ןפואב  םינוש  : " הזה ןונגסה  תא 

". תקחרתמ תימצע  הרדגה   " לש תיטסינרדומ  טסופ  השינכ  םירטספיהה  תא  ראתמ  " The Hipster Handbook"
רתוי םינכדועמלו  םיירסומל  םימכחל , םימדקתמל , םמצע  תא  םיבישחמ  םירטספיההש  רמול  רשפא  הסג  טעמ  הללכהב 

.הנטקה םתצובקב  ללכנ  אלש  ימ  לכמ  רמולכ  רעבנה ,"  " ןומההמ

ןמ םיטנדוטס  םתס " םיאנותיע ו" םיריווק , זייג , זי , ' גיד םיטסיביטקא , םיילוש , ינמא  ללכ  ךרדב  םינמנ  םירטספיהה  לע 
עקרבשכ 'י , גטניוו טפורמ  יטסילמינימ , קול " םיניייפאתמ ב" תירטספיה "  " היסולכוא םהילא  םיכשומש  םירבה  .הרושה 
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יוניכל הכז  רדתה "  " וידר - רב .םימוה  תוחפ  םימחתמב  ריעה , ילושב  םימקוממ  םבור  .ידניאו  דרגנווא  זא , תקיזומ ג'
". ריעה ירטספיה  לש  שדקמה  "

גויתל תונורחאה  םינשב  בחרוה  העובק ,) וא  תינמז   ) תוחכיפ לש  בצמב  םמוסמ  רוקמב  ראיתש  יחס ,"  " יממעה גשומה 
, ילקידרה לאמשל  םיכייש  םניאש  ימ  םינמנ  םיחסה  לע  ונחנא ." אל  אוהש  ימ  לכ   " קויד רתיל  וא  רטספיה , וניאש  ימ  לכ 

שיו םיקהבומ , םירטספיה  םירב  םנשי  .בהוא  ילארשיה  רוביצה  בורש  המ  תא  בהואו  ביבא  לת  זכרמל  ץוחמ  רגש  ימ 
.םיביכרמהמ קלח  םיללוכש  ולאכ 

תעפותל ביבא  לתב  הכפהש  רחאל  המצע , תא  תוצמל  הליחתמ  םירטספיהה  תעפות  םג  הנורחאלש  ןייצל  יואר 
.םירטסניימ

םינמרבו םינמרבו םילהנמ   םילהנמ
רבודמש יללכה  םשורה  לבא  ביבא , לתב  םיבאפהו  םירבה  ילעב  לש  יפרגומדה  ליפורפה  תודוא  םינותנ  ונידיב  ןיא 

וסייגש םירבח  רפסמ  רמולכ  השיכר , תצובקב  רבודמ  םיבר  םירקמב  .ןמזה  םע  דרוי  הלש  עצוממה  ליגהש  הצובקב 
.ולוהינ םג  אלא  תפתושמ  םוקמה  לע  תולעבה  קר  אל  בורל  .תודלי  םולח  םמצעל  םישגהל  ידכ  םיעיקשמו  ימצע , ןוממ 

תא בשחל  השק  .םרוד  ינב  לש  םהיתובהא  תאו  םהיכרצ  תא  בטיה  םיריכמש  , Y-רודמ ה םיריעצ  םה  םירבה  ידבוע  בור 
םיטנדוטס םבור  אבצ , ירחא  םיריעצ  יפלא  םיסנרפמ  היתוביבסו  ביבא  לתב  םירבה  ונתכרעהל , לבא  תקיודמה , תומכה 

רקיעבו שונשנב –  םאו  רסיי  ' צב םא  םילבמה –  להק  תא  קנפל "  " םיעדוי םיריעצה  םידבועה  .תינמז  הדובע  םישפחמש 
.םירכמו םירבח 

סרוק ךפה  םדוקה  רושעה  תיצחמב  .םיילוהוכלא  תואקשמ  לש  בוברעו  הנכה  השגה , הגיזמ , ועוצקמש  םדא  אוה  ןמרב 
הלבק תושירד  רדעיה  לוהוכלאל , תיללכה  הדהאה  ךכל  ומרג  .אבצ  יררחושמ  םיבר  םיריעצ  לש  םמולחל  םינמרבה 

: םייתקוסעתה תונורתיהו  תישעמ , הדימל  לע  שגדב  תועובש - ) רפסמ   ) םירצקהו םישק  אלה  םידומילה  ליג ,) טעמל  )
, הלילה ייח  םלועב  תוככחתה  עפשב , לוהוכלאו  תואקשמ  הבוט , תימדת  יסחי , הלועפ  שפוח  תיפיכו , השימג  הדובע 

הזל םיפיט .) ללוכ   ) ריבס רכש  םיילאיצנטופ , גוז  ינבו  םישדח  םישנא  םע  תורכיה  השדח , תיעוצקמ  הפש  םע  תורכיה 
ןודקיפה יפסכמ  םמלשל  ןתינש  םיררחושמ , םילייחל  םידומילכ  םיבשחנ  םינמרבל  םיסרוקה  בורש  ןורתיה  ףסונ 

.יאבצה

םירבה בורבש  ןוויכ  םיריעצה , לש  םתומימת  לע  תססבתמה  ףסכ  תטחסמ  רקיעב  אוה  םינמרבה  סרוקש  םיסרוגה  שי 
ןב  " אוה הקסעהל  ירקיעה  ןוירטירקש  ונל  וריבסה  םירב  ילעב   ) תימשר ןמרב  תדועת  אלל  םג  הדובעל  לבקתהל  רשפא 

"(. בוט ינוציח  הארמ  םע  יתרושקת  םדא 

םהיכרוצו םהיכרוצו םיניילבה   םיניילבה
, רתויש המכ  םילבמו  םישגפנ  םה  .םוימויה  ייחב  בושח  ביכרמ  ורובע  הווהמ  יתרבחה  שגפמהו  תוקהלב , יח   Y-רוד ה

םיחלוש .רקי  אלו  ןימז  לילק , ינטנופס , והשמ  אוה  עובשה  ךלהמב  םהילע  ףדעומה  יוליבה  .יונפש  ימ  םעו  רשפאש  יתמ 
ךרוצל םלשומ  הנעמ  ןתונ  רבה  .בורק  יכה  רבב  וא  םירבחה  דחא  לש  הרידב  םישגפנו  קובסייפב , וא  פאסטווב  העדוה 
רובעל םג  רשפא  .דבל  םג  םיתיעלו  רבח  םע  קר  וא  םירבח  המכ  םע  םייתעש  - העשל ץופקל "  " רשפא יכ  שגפיהל ,
תותשל םיאצוי  .תוכרדמה  לע  חותפה  רבה  לע  םיבשויש  םירבחל  ףרטצהל  וא  הרצק  החישל  רצעיהלו  יארקאב 

.הליהקמ קלח  שיגרהלו  םישדח  םישנא  ריכהל  קרפתהל , ידכ  םיאב  רקיעבו  םיבוצעשכ , םגו  םיחמששכ 

םירבל תכלל  וא  לייטקוק , וא  ןיי  קובקב  לע  יטנמור  טיידל  תאצל  גוהנ  .רתוי  ןנכותמו  ינררב  יוליבה  עובשה  יפוסב 
.םירבח רתוי  ללוכ  שגפמה  זאו  םירב  סנאד  ומכ  רתוי  םילודג  םינודעומו 
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םג אלא  הברקל , םיקוקזו  םעבטמ  םייתורבח  םהש  םושמ  קר  אל  לוהוכלא  לע  שגפיהל  םיפידעמ  םיריעצהש  םיסרוגה  שי 
". םירזע  " אלל הז  םע  הז  רשקתל  םהילע  השקמ  תילולימהו  תישגרה  םתוגליעש  םושמו  רהמ  םיממעתשמ  םהש  םושמ 
, אמאו אבא  םילויט , םייוליב , טרופס , תוינק , היזיוולט , םידומיל , םירבח , תויגוז , הדובע , ללכ ? ךרדב  םירבדמ  המ  לע 

.היחמה רקויו  הנידמה  יאולחת  לע  תויתרגש  תונולת 

ללכ ךרדב  תונבה  .הלוע  תינוציחה  העפוהה  תמר  עובשה  יפוסב  קרו  ימוימוי  שובלב  בורל  איה  עובשה  עצמאב  האיציה 
.השרתשהש המרונה  וזש  םושמ  ןהו  ןעבט  הזש  םושמ  ןה  ןשובל , לע  םינבהמ  רתוי  תודיפקמ 

רקיעב הז  םתוא  עיתרהש  המש  תורמל  .ורבשנ  ילש  םירוההש  ירחא  ליג 14 ) ' ) התיכב ח תכלל  יתלחתה  : " תב 25 הריעצ 
ןודעומל ץוחמ  םיבשוי  ויה  םיריעצ  הברה  לבא  .ןודעומה  ךותב  לוהוכלא  היה  אל  .ומצע  ןודעומה  אלו  ימעטל  םיעוגיפ 

.ךרדב קסויקב  ונק  םהש  המוד  והשמ  וא  לוב  דר  הקדוו  קיטסלפ  תוסוכב  םיתושו  ינפל 
לש ןויצ  ומכ  שיגרמ  אל  הז  .ךלוה  לכה  הדעסמ  הפק , תיב  רב , םינהנ –  םירבדמ  םיבשוי  ןמזה  לכ  םישגפנ  ונלש  רודב 

.אצוי התא  זא  ררוואתהל  הצור  התא  םימעפל  .דחוימ  והשמ 
תריבו עובש , עצמאב  הרבחה  םע  הבישי  וא  תחא  האיצי  דוע  ישימח , גח  .עובשב  םימעפ  שולש  תוחפל  םיתוש  ונחנא 

.םיירהצ תבש  וא  םיירהצ  ישיש 
זאו םדקומ  םיאצוי  ( – 21:30 - 20:00  ) רווא יפהב  תכלל  םיפידעמ  ( 9-18 ' ) םילודג לש  הדובע  -' דובעל ב ונתלחתהש  זאמ 

ישישב תאצל  םיפידעמ  "ש  פוסב .םירבה  תיברמב  לכואהו  לוהוכלאה  לע  םיעצבמ  שי  םגו  רוזא 23:00 ,)  ) םדקומ םירזוח 
דחא סולפ  דחא  זא  רואא  יפה  הז  םא  .רסיי  צ' ילואו  ןיי  סוכ  וא  תיבחהמ  הריב  סוכ  יצח  םיתוש  ללכ  ךרדב  .םיירהצ 

םיתושש םידיחיה  תומוקמה  .רכתשהל  ליבשב  אל  ןאפה  ליבשב  םיתוש  .םילטסמתמ  אל  רבכ  גלפומה  ונליגב  .תחוורהו 
יכה םירבדה  דחא  הז  הייתש  .תונותח  הז  םהילא  םיכלוה  תמאבש  תודיחיה  תוביסמהו  תוביסמ –  הז  רכתשהל  יידכ 
םויב םיתוש  אלש  אלא  םג  הלאכ , םיעוריאב  םיתוש  םלוכ  .הנפעמ  היהת  הביסמה  הז  ילב  .תונותחו  תוביסמב  םיבושח 

יכ םג  .רתוי  םיתוש  "ל  וחב .ףוסה  דע  שארה  תא  קופדל  אב  התא  הביסמ –  ןיבל  תיבב  / רבב הייתש  ןיב  לדבהה  הז  .םוי 
" שפוחהמ  קלח  הז  .הריב  םיירהצב  םג  ןימזתש  שקבתמ  זא  ץוחב  םויה  לכ  לכוא  התא  יכ  םגו  הלוז , רתוי  הייתשה 

הריחבה הריחבה ילוקיש   ילוקיש
ןווגמ לכוא , תיללכ , הריווא  תיבל ,) בורק  םיפידעמ  ביבא  - לת יבשות   ) םוקימ םה  רחא  אלו  הז  רבב  הריחבה  ילוקיש 

רב ףידעהל  םייושע  םינב  .תונבה  רובע  היצקרטא  תווהל  םייושע  תדחוימ  הריב  וא  םימיעט  סו  ' צאנ .םיריחמו  תואקשמ 
לוהוכלא לע  םיעצבמו  תוחנה  .רישי  רודישב  לגרודכ  יקחשמ  וב  םירדשמש  הזכ  וא  פא ) קיפ   ) תונב ךשומכ  רדגומש 

תועש " – Happy Hour  " רקיעב  ) העגהה דעומבו  םוקמה  תריחבב  בושח  לוקיש  םיווהמו  םירבב  םיחיכש  םישונשנו 
(. תודחוימ תוחנה  שי  ןהבש 

טנגמ המצעשכל  תרצוי  הכרדמה  לעו  םוקמה  ךותב  תופיפצהו  תולודג , תורובח  םהילא  םיכשומ  םייתנפוא  םירב 
.הילע םיפדעומה  םירב  שי  הרובח  לכל  ללכ  ךרדב  לבא  רבל  רבמ  םידיינתמ  םיריעצה  .הכישמ 

, הירבח יניעב  ןח  אצמי  םוקמה  םאש  לודג  יוכיס  רברפ , וא  הנכש  ריעמ  הלודג  הצובק  ביבא  לתל  העיגמ  רשאכ 
.רוזאה ותואמ  םירבחל  תיב "  " לש גוס  תויהל  ךופהי  אוה  ןכמ  רחאלש  תועובשב 

תצקמ םיגהונ  עובשה  יפוסב  .המינפ  ןמזומ  םהירעשב  אבה  לכו  דבלב , החטבא  אלא  היצקלס , תמייק  אל  םירבה  בורב 
םיתיעלו היצקלס  תמייק  רתוי  םילודגה  םירבב  .רבל  סנכנ  ימ  ןוחבל  תנמ  לע  רבה , חתפב  דומעל  םוקמה  ילהנממ 

.שטשוטמ יטרדנטסה  ינוחטיבה  קודיבה  ןיבל  הניב  לובגה 

םע דחוימב  םיהוזמה  םירב  רפסמ  םימייק  לבא  םהמ , םיריעצ  ףאו   Y-ה רודמ  םה  ביבא  לתב  םירבה  יניילב  בור 
םיקפלדה תונחלוש  םה  םהלש  רכיהה  יוותמ  דחא  .ףוגניזיד  בוחר  ךרואלו  ןיבר  רכיכב  הלא  ןוגכ  הריעצה , היסולכואה 

םינפ לא  םינפ  עגמ  רצוי  הזה  טוהירה  רב .)" תואסכ   )" םילגר יכוראו  םירצ  תואסכ  םידומצ  םהילאש  םירצהו , םיהובגה 
םיגגחנ תדלוה  ימי  םג  .םיזילע  רוזחמ  ישגפמ  ומכ  םיתעל  םיארנ  הלאה  םירבה  .המיענ  תופיפצו  דחיב  תריווא  בורק ,

.תלהוצה הריוואל  םיפיסומש  החמשה ,) /ת  לעבל םיקוניפ "  " םעו םינולב  םע  בורל   ) םהב
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זא ינש ? םוי  םויה ? םוי  הזיא  םצעב , .תדלוה  ימי  ןומה  םויה ? םיגגוח  המ  : " באפב םינולב  םע  הגיגחב  ףוגניזידב  םיריעצ 
" ....ינש םוי  תא  םיגגוח 

שקבמ דחא  לכ  רשאכ  טרפב , ביבא  לתבו  ללכב  ץראב  יוליבה  תומוקמ  לע  עדימ  םיקלוחש  תשרב  םירתא  תורשע  םנשי 
.רתויב עדוימה  רתויב , ריעצה  רתויב , ןכדועמה  תויהל 

םיטעמ .רחא  וא  הזכ  םוקמל  ללכ  ןמאנ  וניא  אוהו  םידנרט ,)  ) םישדח תומוקמ  בהוא  דאמ  הזה  רודהש  ןייצל  בושח 
.ןמז ךרואל  להק  ותוא  תא  םיכשומ  תמאבש  תומוקמה 

" טואא - םייט םג ה" .ןכדועמ  דימת  אלו  תצקמב  רחסוממ  אוהש  ףא  ריעה ," רבכע   " אוה םירב  לע  עדימל  יזכרמה  רתאה 
ןויעב תורוקיבה  תא  םיארוק  תמאב  המכ  תעדל  השק  ךא  תשרב , םירב  לע  עדימ  םישפחמ  םיבר  .בושח  עדימ  רוקמ  אוה 

.הב םירזענו 

רבודמ .תיביבא  לתה  הנצס " " בו םירבב  םייוליבב , ולוכ  לכ  קסוע  זופת - "  " לש םיגולבה  דחא  ריעה - " שורבכע  "
.םיחוודמו םיחוודמ  רבודמ , המב  םעדוי  םלוכ  .םינכדעמו  םיסנכנש  םיעובק  םירבחב 

םיניינעמ םירב  יתשפיח   , ביבא לתב  וייח  לכ  רגו  לדגש  דחא  רותב  " ןויארב : וילעב  רפיס  הזה  גולבה  תמקה  תוביסנ  לע 
וא םולשתב , רודמ   ) רבכעב םושר  היהש  המ  ןיב  רעפה  ךא  .ריעה  רבכע  היה  ירקיעה  עדימה  רוקמ  .םהילא  תאצל  םיבוטו 

רבב רבח  םע  יתבשי  דחא  םוי  .ספתנ  יתלב  היה  תואיצמל  תוירבח ) תומאותמ /  תוכורע /  תונמזומ /  תורוקיב  ןיפולחל 
webלכו ה םיגולב  חותפל  לש  דנרט  היה  ןמז  ותואב  .תויתימא  םירב  תורוקיב  םוקמ  םושב  אוצמל  רשפא  יאש  יתננולתהו 

ריעב יוליב  תומוקמ  לע  תויולת  יתלבו  תורחסוממ  יתלב  תויתימא , תורוקיב  בותכלו  גולבה  תא  חותפל  יתטלחה  זא  , 2.0-
, ביבא לתל  םירב  לע  עדימ  םישפחמו  גולבל  םיסנכנ  םישנא  טעמ  אלש  יתיאר  םשל  הפמ  .ילש  תישיאה  היארה  תיווזמ 
תוביבסב 200-250 לע   ) תומושר רתוי מ-450  יתבתכ  םינש  עברא  ירחא  םויה  .לגלגתה  קסעהו  םייונמ  רובצל  יתלחתה 
כ-200 רעשמ ,) ינא  הזמ  תיצחמ  ךרעב  רפסמה  תוידוחיי  תויפצ   ) לכה ךסב  תויפצ  ףלא  רתוי מ-600  יתרבצ  תומוקמ )
, גולבל תוסינכ  תוביבסב 200-400  יל  שי  םוי  ידמשכ  רטיווטב , םיבקוע   200 קובסייפב , םיבקוע   500 םיעובק , םייונמ 

" .לגוגב םישופיחמ  עיגמ  םהמ  לטובמ  אל  קלחשכ 

גולבה תוהז  ביבא , לתב  קתוו  תונש  ללוכש  רוקיב ," סיטרכ   " שי םירב  לע  הרידס  תרוקיב  םימסרפמש  םירקבמה  בורל 
תנצסמ דרפנ  יתלב  קלח  םיווהמ  םהו  סבלס ,)  ) םמצע תוכזב  םינעודי  לש  גוסל  וכפה  םירקבמהמ  תצקמ  .המודכו 

 - םילארשיה לש  םכרדכ   ) ךרע לעב  עדימ  אלא  עדימ  םתס  אל  םהיארוקל  קפסל  םהל  בושחו  תחלוק , םנושל  .יוליבה 
יאדכ המ  םיריחמ , רבל , עיגהל  יאדכ  עודמ  םינטק : םיטרפב  םג  תועגונ  םהיתורוקיב  ןכל  וירבח .) תא  ןכדעמ  רבח 

הריוואה היינשה  המוקבש  קפס  ןיא  : " גולבב ריעה " שורבכע   " בתוכ לשמל  ךכ  .דועו  תעמשומה  הקיזומה  המ  לוכאל ,
תימירטסניימ אל  פוה  פיהו  פופ  - ורטקלא תקיזומ  םגשכ  הנושארה , המוקב  זא  היהש  הממ  הבוטו  העוגר  רתוי  ריוואו ) )

 " .המרת ןיינעל  הטמלמ ) ךומנ  רתוי  לבא   ) הובג תצק  ןיידע  םוילווב 

השקו תוהובג , תויפיצ  םהל  שי  ןכלו  "ל , וחב ללוכ  םיבר , םירבב  ורקיבש  םיריעצ  םבורב  םה  םירקבמהש  רוכזל  בושח 
לש רדוסמ  םינויצ  גרדמ  םייק  .רפתשהל  דציכ  םירבה  ילעבל  תוצע  םיבדנמ  םג  םה  םיבר  םירקמב  .םהילע  דובעל " "
'. וכו רוקיב " הווש  אלו  ימתס  ", " רבעמ אל  ךא  ביבחל  ריבס  ןיב   " ומכ ןויצו , ןויצ  לכ  יבגל  טרופמ  ארקמ  םע  תומר  ששכ 

םירבב וליבו  "ל  וחב ויה   Y-רוד ה יריעצש  ןוויכו  תבחרתמו , תכלוהש  תימואלניב  העפות  איה  םירבה  תעפותש  ןוויכ 
יפאה ", " לאו ' זק ", " בלס " " טפסנוק ", " גניבאלק ", " קנירד : " תימואלניב איה  תומוקמה  םיראותמ  הבש  הפשה  םג  "ל , וחב

.דועו ליפיר " " " רסיי צ' ", " טנייפ ", " רוואה

טרופס טרופס ירודישו   ירודישו הקיזומ   הקיזומ םישונשנ , , םישונשנ הייתש , , הייתש
םהיתורידב םיכרענש  םישגפמב  ןה  םיתוש  םה  .םהייח  תרגשמ  דרפנ  יתלב  קלח  לאכ  הייתשל  םיסחייתמ  םיקינ  Y-ה

םירבחה תצובקב  רבודמשכ  רקיעב   ) םהלש םייתרבחה  םישגפמה  בורל  השעמל , .תיבל  ץוחמ  תוביסמבו  םירבב  ןהו 
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תחא .םהירוה  רובע  הפקהש  המ  םה  םרובע  ןייהו  הריבהש  רמול  רשפא  .תפתושמ  לוהוכלא  תייתש  תיוולנ  הבורקה )
ילב השיגפ  טעמכ  ןיא  .םינבל  דחוימב  ילש , רודל  בושח  דאמ  לוהוכלא  : " ךכ תאז  הרידגה  ונלש  תוריעצה  תונייאורמה 

" .תיבב קובקב  חותפל  הז  םא  םג  ןיי , סוכל  דימת  תושגפנ  ילש  תורבחהו  ינא  םג  .הז 

םיררוגתמ ביבא  לתב  םירבה  יבשוי  בור  ןיידע  רתוי , לודג  אוה  הירפירפהמ  םיניילבה  רועיש  עובשה  יפוסבש  ףא  לע 
(. אוה 26-25 עצוממה  ליגה  םירב , ילעב  לשו  ונלש  תומשרתהמ   ) תורוכש תורידב  ריעב 

ישיש  ) עובשה ףוסבו  ישימח " גח  ב" עובשה , תליחתב  עובשב : שולש  - םיימעפ רבב  יוליבל  תאצל  םיגהונ  םיריעצ 
זא עובשה , ףוס  לש  הלאמ  תומדקומ  עובשה  עצמאב  יוליבה  תועש  םירבדה  עבטמ  תבש .) יאצומ  ברעב , וא  םיירהצב 

.הלילה לש  תונטקה  תועשה  דע  תולבל  רשפא 

ביבא לתב  רגש  ימל  רקיעב  םיקינ -  Yה לש  תוילכלכה  תואצוהה  לסב  יזכרמ  ביכרמ  איה  לוהוכלאה  תכירצ 
תיללכה תורקייתהה  לשב  תאז  .ןמזה  םע  םירקייתמ  ויריחמו  תויונחב , רשאמ  רתוי  רקי  םירבב  לוהוכלאה  .היתוביבסו 

םירבש םושמו  הנונראהו , תוריכשה  ימד  לש  תורקייתהה   , לוהוכלאה יוסימב  המרופרה  קשמב , םירצומה  לס  לש 
ריעצה ןיילבה  איצומ  ליגר  ברעב  .םתעקשה  תא  ריזחהל  ידכ  ריהמ  חוור  תושעל  םיסנמ  תיסחי , םיבר  םהש  םישדח ,

הרומתהו םיריחמה  לארשיב , םירחא  םימוחתב  ומכ  .םילקש  הלעמל מ-80  םירקמה  בורבו  םילקש , תוחפל 50  עצוממה 
ךירצ אלש  ודמל  םירב  טעמ  אלב  .ריחמל  תיתוכיא  וא  תיתומכ  הרומת  ןיא  ונייהד : ךופה , סחיב  םיבר  םירקמב  םה 

(, Pint " ) טנייפ  " םירכומ לשמל , ךכ , .תומכה  תא  ןיטקהל  טושפ  רשפא  םיחוורה : תא  לידגהל  ידכ  םיריחמ  תולעהל 
דאמ םיהובג  לארשיב  תואקשמה  יריחמ  םינפ , לכ  לע  .רתוי  הובג  ריחמב  ליגר  רטיל  שילשב  רבודמ  לעופב  םצעבשכ 

.הקעז לוק  ומיקה  אל  םיריעצה  םייתניבו  הפוריאל , סחיב 

, ןמזה םע  ללכתשמ  םיילוהוכלאה  תואקשמב  םעטה  לבא  הקדוו , וא  הריב  לש  םיוסמ  גוסב  םיקבד  םיריעצה  בור 
רבדה .תונב  רקיעב  ןיי , תייתשל  םירבוע  םיריעצ  רתויו  רתוי  הנורחאל  .הלדג  םישדח  םימעטב  תוסנתהל  תונרקסהו 
תוניי םיעיצמה  ןיי  ירב  טעמ  אל  אוצמל  ןתינ  ביבא  - לת יבחרב  .תירבה  - תוצראבו הפוריאב  םג  שחרתמה  ךילהת  ףקשמ 

.םינוש םיגוסמ  םילייטקוק  םג  םיבהוא  תוריעצ , רקיעבו  םיבר , םיריעצ  .םיימוקמ  םיגתומ  דצל  םלועהמ  םינווגמ 

" שונשנ ודעונש ל" תונטק  תונמ  םיעיצמ  םירבה  בור  .םוקמה  גוסב  יולתו  הנתשמ  יפוא  לעב  אוה  םירבב  עצומה  לכואה 
םירבב וליפא  .תוכיאב  רופיש  לש  ךילהת  רכינ  תונורחאה  םינשב  לבא  יסיסב , בורל  אוה  טירפתה  .לוהוכלאה  דצל 
ןונגסב םירבב  קר  ילוא   ) םיצומחו ספי  צ' סומוח , לש  לילד  רחבמ  רבעבכ , םישיגמ , אלו  טעמכ  רבכ  םיטושפה 
םירקמב ללוכ  לכואה  טירפת  םג  רבה  דסומ  לש  תימואלניבה  ותימדתו  ויפוא  לשב  הסרתה .) ןיעמ  וז  םשש  ירטספיהה ,

'. וכו זניקס " וטטופ  ", " ספי דנא צ' שיפ  : " םייזעול תומש  םיבר 

םויה םישענ  טסוטהו  טלסה  וליפאו  םיכותח , תוקריב  וא  םינגוטמ  תטלפב  םיקפתסמ  אל  םמצע  תא  םיבישחמה  םירב 
תוכזב אל  הרכה  לבקלו  םמתוח  תא  עיבטהל  םישקבמ  םיבר  םירב  הפירחמ , תורחתהש  ןוויכ  .הדפקה  רתויב 

םיצעויו םייעוצקמ  םיפש  לש  םהיתוריש  תא  םירכוש  םיבר  םירבב  .לכואה  תוכזב  אקווד  אלא  םהב , שגומה  לוהוכלאה 
לייטקוק  ) ריעה יבחרב  הרקוי  תודעסמ  תושייבמ  ויה  אלש  תונמב  םירדהתמו  טירפתה , תא  חיבשהל  תנמ  לע  םיירנילוק 

" טולאש ילצלצב  םע  הטטב  לע  תמרקומ  ולאפב  תניבג  , " רעי תוירטפ  וטוזיר  תוצפקומ , הטניס  תועוצר  ספמירש ,
.תיתוכיא 'ה  ציבס ויחרואל  עיצמש  רב ," 'ה  ציבס  " ןוגכ ירנילוקה , עציהה  לע  זמור  רבכ  םמשש  םירב  שי  המודכו .)

- סאפאטה לש  תוירלופופה  .ב  " ויכו ינווי  ברע  ינקיסקמ , ברע  ירנילוק : טפצנוק  ברע  עובש  ידמ  םייקתמ  םירבהמ  קלחב 
םה .תיללכה  המגמה  לש  ףוקיש  םה  אתורבחהו , הייתשה  תייווחל  ףסונב  תירנילוק  היווח  םהב  רקבמל  םיעיצמה  םירב ,

.ביבא לת  לש  ימואלניבה  יפואה  תא  םיקזחמ  םג 

תאש םיינזוא , שירחמ  הכ  םוילווה  םירבהמ  תצקמב  .תומוקמה  גותימבו  הריוואב  בושח  ביכרמ  איה  םג  הווהמ  הקיזומה 
.םיכויחהו תוקחאדה  יפוליחו  ןופטראמסב , םיטבמה  רקיעב  םיספות  החישה  םוקמ 

בצומ ומצע  תא  דבכמש  רב  לכב  םויכו  יוליבה  תומוקמל  םג  תונורחאה  םינשב  העיגה  ןועשה  ביבס  םירודישה  תוברת 
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תוגוצת טרופס , תויורחת  הקיזומ , לש  םיפילק  רקיעב  םירדושמ  ךסמה  לע  .תיוולנ  עמש  תכרעמו  דחא  קנע  ךסמ  תוחפל 
עצומ םויכ  ןכ , ומכ  .םיבהלנ  םידהוא  תורשעב  םירבה  םיאלמתמ  םיבושח  םירינרוט  וא  םיקחשמ  ןמזב  .תושדחו  הנפוא 

(. WiFi  ) יטוחלא טנרטניאל  ימוקמ  רוביח  תומוקמה  לכב  טעמכ 

רטיב קינוט , ןוגכ : תופסות , םע  הקדווו  הריב  םה  םויה   Y-רוד ה יריעצ  בור  לע  םיביבחה  םיילוהוכלאה  תואקשמה 
ירלופופ ףסותכ  יזכרמ  םוקמ  ספותו  ךלוה  " Russchian"ה הנורחאה  הנשב  תויצומח .) ץימ  " ) זירבנרק  " רקיעבו

ideal with  " בותכ הקשמה  לש  תיוותה  לע   ) הקדווה לש  רירמה  םעטה  תא  לרטנמש  ספווש  הקשמ  הז  .הקדוול 
אוהש ונעט  הז  רקחמל  םינייאורמהמ  קלחו  הנורחאל , ירלופופ  תוחפ  השענ  לוב  דר  הקדוו -  לש  בולישה  "(. vodka

םיריעצה בור  .ןייו  הליקט  יקסיוו , קינוטו , ןי  ג' םג  םיחיכשה  תואקשמה  לסל  ופסונ  הנורחאל  .ינומה  רבכ  בשחנ 
םינוש םה  הז  ןבומב  .םיפידעמ  םהש  לוהוכלאה  יזוחאבו  םיתוש  םהש  הריבה  גוס  לש  אשונב  םינרמש  יד  םילארשיה 
הריב תוחפ  תותוש  תונב   ". רתוי םידבכ   " םיילוהוכלא תואקשמל  הגרדהב  םירבועש  הפוריאב  םליג  ינבמ  טעמב 

וא סוכ  לע  תובשוי  םג  ןה  הנורחאל .) םיירלופופ  ושענ  הירגנסהו  לורפאה   ) םילייטקוקו ןיי  םירסיי , צ' רתויו  יקסיוו 
םיכלוה לוהוכלאה  תכירצ  יסופדל  עגונה  לכב  םישנל  םירבג  ןיב  םילדבהה  תאז , םע  .םינבמ  רתוי  ךורא  ןמז  קובקב 

.םישטשטימו

רפסמ תוסוכה  יקפסמ  שוכרל  היה  גוהנ  לארשיב  םינש  רפסמ  ינפל  דע  . Y-רוד ה לע  דחוימב  הביבח  רסיי  ' צה תיסוכ 
, לארשיב םירבל  תרכמנש  טוש  סוכ  לכ  לע  ךפהמ : לח  תונורחאה  םינשב  ךא  רסיי ," תוסוכ צ' ו" טוש " תוסוכ   " לש ההז 

םלועב .ימואלניבה  גשומה  תוועתה  הזה  הרקמב  םג  לארשיב , םימוחת  הברהב  ומכ  .רסיי  צ' תוסוכ  כ-40  תורכמנ 
רבודמ ונלצא  .יקסיוו  ללכ  ךרדב  אוהש  ףירחה  הקשמל  הוולתמה  הלודגה  הריבה  סוכל  יוניכה  אוה  רסיי " צ'  " לודגה

תויומכהמ הברהב  קוחר  הקשמ -  קר כ-30 מ"ל  םיתיעל  הליכמה  ףירח  הקשמ  לש  לדוגה ) תיצחמכ   ) הנטק טוש  סוכב 
םע קנפל   " גשומהו רסיי ," צ' סולפ  הריב   " יעצבמ םיעיצמ  םיבר  םירב  .םינמרבל  רפסה  תיבב  שיגהל  םידמלמ  ןתוא 

םילצנמ םוקמה  ילעב  .תיבה  ןובשח  לע  אוה  ןטקה )  ) ןושארה הקשמהש  אוה  שוריפה  .תחוור  ןושל  עבטמל  ךפה  רסיי " צ'
םינכמ םיריעצהש  הניבמוקה  תחוור  ךכ  ידכ  דע  .םיחוורה  תא  םיציפקמו  תוסוכה  תא  םיניטקמ  םירסיי , ' צה תנפוא  תא 
םיעובק םיטרדנטס  ץראב  ןיא  ןכש  גגוח , ילארשיה  ןגלבה  תואקשמה  םוחתב  םג  יכ  ןייצל  בושח  ףולב ." רסיי  צ'  " תאז

אל רבכ  אוהו  טושה "  " לש וניח  רס  הנורחאל  יכ  ןייצנ  הז  רשקהב  .השעי  ויניעב  רשיה  שיאו  תוסוכ , לש  תודימל  עגונב 
.ל״מ 30-25 דחא 60-50  קולשב  תותשל  השק  .תיסקס  אלו  ידימ  הלודג  הדימ  תאז  : " ריבסה רב  לעב  .רבעבכ  יתנפוא 

םיתוש תוחוקלה  דבלב , הדידמל  םישמשמ  םויה  םירבב  םיטוש  .שמתשמל  יתודידיו  יטפמיס  רתוי  הברה  הז  ל״מ 
" .םירסיי׳צ

, ןקינייה יבכמ , ראטסדלוג ,  ) יסיסבה עציהה  תא  םיעיצמש  םירב  שי  .םוקמל  םוקממ  הנתשמ  רבב  תואקשמה  עציה 
ןהיניבו תואבוימו , תוימוקמ  תוריב  לש  ןווגמ  עציה  םיעיצמ  ביבא , לתב  רקיעב  םירב , טעמ  אל  ךא  המודכו ,) גרובוט 

.םיידוחיי תואקשמב  םיחמתמ  םירבהמ  קלח  .קיטוב  תוריב 

תדחוימ סוכ  היהת  לייטקוק  וא  ןיי  הריב , לש  גוס  לכל  .הנוש  הרוצב  הקשמ  לכ  םישיגמ  םמצע , תא  םיבישחמש  םירב ,
.ול תידוחייה  תבצועמו 

יבקיב וכרע  תנשב 2002  .שפנל  רטיל  לע 6.5  םוינלימה  תישארב  הדמע  איהו  תדמתמ , הילעב  לארשיב  תונייה  תכירצ 
םירעפה לבא  .הלעמו  ינב 45  םה  ( 73%  ) לארשיב ןייה  ינייתש  בור  יכ  הלע  ונממש  תונכרצ , רקחמ  ןלוגה  תמר 
הנורחאל .ןייה  ינכרצ  תייסולכוא  תא  ריעצהל  םיקוושמהו  םיבקיה  יצמאמ  לשב  ראשה  ןיב  ןמזה  םע  םירגסנו  םיכלוה 

יבחרב .ב  " הראבו הפוריאב  םג  שחרתמה  ךילהת  ףקשמ  רבדה  .תונב  רקיעב  ןיי , תייתשל  םירבוע  םיריעצ  רתויו  רתוי 
.םיימוקמ םיגתומ  דצל  םלועהמ  םינווגמ  תוניי  םיעיצמה  ( Wine bars  ) ןיי ירב  טעמ  אל  אוצמל  ןתינ  ביבא  לת 

.םינוש םיגוסמ  םילייטקוק  םג  םיבהוא  תוריעצ  רקיעבו  םיבר , םיריעצ 

רצייל וטילחה  םה  .הקירמא  םורדמ  ורזחש  םיריעצ  ינש  ידי  לע  הנורחאל  קשוה  " Y-תרדס ה  " ארקנש ןיי  יטנקיפ : טרפ 
רתוי ךר  אוהש  ןירג "  Y  " ינשהו דואמ  ףירחו  לוהוכלא  ללוכש 40%  ילי " Y צ'  " דחא .פא  - טראטס טהול , יוושכע , והשמ 
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.לוהוכלאה תמרב 

יאפיח רוחב  .לוהוכלא  ליכמו 40%  קרעל  ותוזחב  המודש  יבוט 60 " הקשמ ה" אוה  תוחפ  אל  יטנקיפו  ןיינעמ  רופיס 
הקשמ חקרו  רגתאל  הנענ  אוה  .םהלשמ  לוהוכלא  איבהל  םיחרואל  ארוק  ןימזמה  חראמה  הב  הביסמל , הנמזה  לביק 

ךות החסונהמ .) קלח  אוה  תג  םגש  תורמוא  תועומשה   ) לובית יבשע  המכו  לוהוכלא , םינומיל , לש  בוברעמ  ילוהוכלא 
הקשמה לש  תולטסממה  תועפשהה  לע  העומשה  .םייביבא  לתה  םירבה  תא  הזה  הקשמה  שבכ  רקיעב ב-2013 )  ) הנש

םיירלופופה םיילוהוכלאה  תואקשמה  דחאל  יבוט 60 " ה" ךפה  רצק  ןמז  ךותבו  ןזואל , הפמ  תוריהמב  הרבע  שדחה 
יבוט 60" הדבועה ש" התייה  תוירלופופל  םרתש  המ  .ץראה  יבחרב  םינודעומו  םירב  לש  לדגו  ךלוה  רפסמב  רתויב 

.םינפב םש  שי  המ  עדוי  תמאב  אל  ותוא  התושש  ימשו  םיבשע , לש  תירותסמ  תבורעת  ליכמ 

קובקבה לע   ) ותוא םירציימש  םישנאה  ביבס  וצופנש  תועומשהמ  םג  תעבונ  יבוט 60 " ה" תא  תפפואש  תוירותסמה 
הדבועה וז  ךשומ  תוחפ  אלש  המו  םולכ .) רפסל  ןכומ  אל  םש  הנועש  ימ  לבא  תוחוקל , תורישל  ןופלט  רפסמ  ספדוה 

הייתש םג  דבלב , םייעבט  םיבכרמ  יושע  ותויה  לשב  יכ  תולגל  ועתפוה  הנושארל  יבוט 60  ותשש  םיבר  םישנאש 
.תרחמלש םויב  רבואגנהל  תמרוג  הניא  ונממ  הבורמ 

תא השבכ  רסיי  ' צה תיסוכ   ) רסיי סולפ צ' הריב  רטילל  רטיל  יצח  ןיב  איה  םיקינ  Y-לצא ה תלבוקמה  הייתשה  תומכ 
םא תונבמ , רתוי  תולודג  תויומכ  ללכ  ךרדב  םיתוש  םינב  .הקדוו  תוסוכ  שולש  - םייתש וא  טוש ,)" סוכ ה" לש  המוקמ 

ןייצל בושח  .םישטשטימו  םיכלוה  לוהוכלאה  תכירצ  יסופדל  עגונה  לכב  םישנל  םירבג  ןיב  םילדבהה  רומאכ , יכ ,
םש  ) תירבה - תוצראו הילרטסוא  הפוריאב , תלבוקמה  הכירצל  האוושהב  הנותמ  ןיידע  לארשיב  לוהוכלאה  תכירצש 
לכב ומכ  לארשיב –  הריעצה  הבכשהש  רוריבב  םיארמ  םייטסיטטסה  םינותנה  תאז , םע  סוכ .) רחא  סוכ  םיסחוד  םיבר 

.תורגובמה תובכשהמ  לוהוכלא  רתוי  התוש  םלועה – 

שממ אלא  םורזלו  ררחתשהל  קר  אל  איה  םיריעצ  לצא  לוהוכלא  תייתש  לש  תרהצומה  הרטמהש  םיארמ  םלועב  םירקחמ 
", םישק ואיבת  ", " רבשיהל םיכלוה  ", " םויה רמגיהל  ךלוה  ינא  : " הזה גהנמה  ביבס  ורצונ  םייוטיב  טעמ  אל  .רכתשהל 

דוביא איה ש" ונלש  תומשרתהה  .המודכו  תינהנ " אל  תאקה , אל  ", " הנוז ןב  איקמ  אלש  ימ  ", " רבח אל  איקמ  אלש  ימ  "
, רתוי תרקובמ  בורל  הייתשה  םישולשהו  םירשעה  ינב  לצא  .םילייחו  הרשע  - שפיטה ינב  ברקב  רתוי  חיכש  שארה "

ידי לע  תוספתנ  ןה  .תונותחב  לשמל  ךכ  .תררחושמו  תלהוצ  תירבח  הריוואב  ייה " ב" תויהל  רקיעב  איה  התרטמו 
רקיעב םיתוש  .הז  תא  םילצנמ  זא  םניחב  הז  הרכה , אלל  םיתוש  תונותחב  : " םתפשבו לוהוכלא , תוביסמכ  םיריעצה 

". םיררחושמ רתוי  שיגרהל  ידכ  םידוקירה , ללגב 

" הז תא  םילצנמ  זא  םניחב  הז  הרכה , אלל  םיתוש  תונותחב  : " תב 26 הריעצ 

םיתוש םלוכ  .הנפעמ  היהת  הביסמה  הז  ילב  .תונותחו  תוביסמב  םיבושח  יכה  םירבדה  דחא  הז  הייתש  : " ןב 27 ריעצ 
תא קופדל  אב  התא  הביסמ -  ןיבל  תיבב  / רבב הייתש  ןיב  לדבהה  הז  .םוי  םויב  םיתוש  אלש  אלא  םג  הלאכ , םיעוריאב 

" ףוסה דע  שארה 

םידיחיה תומוקמה  .רכתשהל  ליבשב  אל  ןאפה  ליבשב  םיתוש  .םילטסמתמ  אל  רבכ  גלפומה  ונליגב  : " תב 28 הריעצ 
" .תונותח הז  ןהילא  םיכלוה  תמאבש  תודיחיה  תוביסמהו  תוביסמ -  הז  רכתשהל  ידכ  םיתושש 

ליג יכ  הלוע  לוהוכלאבו , םימסב  המחלמל  תושרה  ידי  לעו  ימלועה  תואירבה  ןוגרא  ידי  לע  ומסרופש  םינוש  םירקסמ 
.הדמתהב הלוע  תורכש  לש  בצמל  םיעיגמה  םיניטקה  רפסמו  םינשה  ךשמב  דרוי  לארשי  תנידמב  לוהוכלאה  תכירצ 
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לארשיב לוהוכלא  תכירצ  לש  םינייפאמ 

סחיב יקנ  לוהוכלא  לש  םירטילה  תומכ  לש  בושיחב 
םיבשותה רפסמל 

4 הנשב : יקנ  לוהוכלא  רטיל  עצוממב 2.8  ילארשיה  התוש 
םישנ  םירטיל  םירבג ו-1.7  םירטיל 

םילארשיה רפסמ  יפל  קר  עצוממה  תא  םיבשחמ  םא 
( םיבשותהרפסמ יפל  אלו   ) לעופב םיתושש 

רטיל  6.9 אוה 5.4 : הנשל  ילארשיה  לש  םירטילה  עצוממ 
השיאל רטיל   2.9 רבגל ו -

אוה לארשיב  ךרצנש  ןיילוהוכלאה  תוריב ו-6%   44% םירקיל ,  50%

Reference: World Health Organization. 2014. Global status report on alcohol and health - 2014.

? תורידת וזיאב  ןכ , םא  הנבל ? הריב  תותשל  גהונ  התא  םאה 

  
18-3518-35 יאליג   יאליג ברקב   ברקב

18-3518-35 יאליג   יאליג ברקב   ברקב
רכז הבקנרכז הבקנ

םויב םעפמ  1.2%0.3%0.7% רתוי 

םויב 1.8%0.9%1.4%םעפ 

עובשב םימעפ   4-6 4.2%2.4%3.3%

עובשב םימעפ   2-3 18.2%6.7%12.6%

עובשב 25.3%14.2%19.9% םעפ 

שדוחב םימעפ   2-313.8%13.5%13.6%

שדוחב 11.1%13.4%12.2%םעפ 

םישדוח 6.5%8.2%7.3%םעפ ב 2-3 

םישדוח  3 םעפמ ב - 11.8%9.6% 7.6%תוחפ 

הנבל הריב  התוש  אל  םעפ  27.9%18.1% 8.8%ףא 

עדוי 1.4%0.7%1.1%אל 

Total
100%100%100%

9649161,880

.גרבסלרק תרבח  תובידאב  םינותנ :
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? הנבל הריב  תותשל  גהונ  התא  ןכיה  ללכ  ךרדב 

  
18-3518-35 יאליג   יאליג ברקב   ברקב

18-3518-35 יאליג   יאליג ברקב   ברקב
רכז הבקנרכז הבקנ

תיבב 5.6%6.2%5.9%קר 

ץוחב םג  םימעפל  ךא  תיבב  15.4%13.5%14.6%רקיעב 

הדימ התואב  תיבל  ץוחמו  B 25.7%19.7%23.1%תיבב 

תיבב םג  םימעפל  ךא  ץוחב  37.7%41.9%39.5%רקיעב 

תיבל ץוחמ  15.6%18.6%16.9%קר 

Total
100%100%100%

8796601,539

.גרבסלרק תרבח  תובידאב  םינותנ :
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הנבל הריב  ינכרצ  לש  יפארגומד  - ויצוס ןויפא 

    18-3518-35 יאליג   יאליג ברקב   ברקב
18-3518-35 יאליג   יאליג ברקב   ברקב

םגדמה םגדמה ללכ   ללכ
תוריב תוריב ינכרצ   ינכרצ

ןימ
51.3%57.0%רכז

49.3%
 

48.7%43.0%50.7%הבקנ

ליג

18-2440.4%38.2%18.0%

24-3454.2%56.3%24.2%

35-445.4%5.5%18.2%

תויתד

43.7%47.3%50.1%ינוליח

30.1%31.3%31.2%יתרוסמ

16.7%14.0%12.9%יתד

9.5%7.4%5.8%ידרח

הלכשה

תוחפ וא  תיקלח  2.1%2.1%3.0%תינוכית 

האלמ 25.1%25.6%21.0%תינוכית 

תינוכית 20.3%19.2%25.1%לע 

52.5%53.2%51.0%תיאמדקא

הסנכה

עצוממל תחתמ  19.7%18.1%14.4%הברה 

עצוממל תחתמ  19.8%19.0%17.0%טעמ 

28.8%30.3%27.9%תעצוממ

עצוממל לעמ  24.4%24.9%29.7%טעמ 

עצוממל לעמ  7.2%7.7%11.0%הברה 

.גרבסלרק תרבח  תובידאב  םינותנ :

39/84

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



(2009  ) דמול רעונ  ינב  ברקב  לוהוכלאב  שומיש 

הפיח םילשורי ביבא לת  םייתעבג ןג , תמר  ,
הננער הילצרה , ,

רפכו הווקת  חתפ 
אבס

56.00%

60.00%

64.00%

68.00%

72.00%

.לוהוכלאהו  םימסה  יעגנב  ימוקמה  ןוטלשה  קבאמ  . 2009 הנידמה , רקבמ  חוד  רוקמ :

םכסמ 2009. "ח  וד םימסב , המחלמל  תושרה  םינותנ :

הל שיש  ןוויכ  תאז  לארשיב , ירוביצה  רדסהו  רוביצה  םולש  לע  תומייאמה  תונכסהמ  תחא  תא  םויכ  הווהמ  תורכשה 
הגיהנב הנומטה  הנכסהמ  םימלעתמ  םיבר  םיריעצ  .םיכרד  תונואתו  תוניירבע  תומילא , לש  תועפות  לע  העפשה 
םירתופ םיבר  .םיתוש  אל  תגהנה  וא  גהנהש  גוהנ  תובר  תורובחבו  תועדומה  התלע  הנורחאלש  המוד  לבא  תורכשב ,

.תינומב ונממו  רבה  לא  תועיסנב  היעבה  תא 

גהנמ שורדל  יאשר  רטוש  .םיוסמ  ךרעמ  הובג  םדב  לוהוכלאה  זוכיר  םא  בכרב  הגיהנ  לע  רוסיא  קוח  לחוה  ףוסב 2010 
בוריס .ףושנ  ריוואב  לוהוכלאה  זוכיר  תא  דדומה  רישכמ  תועצמאב  וא  םד  תקידב  תועצמאב  לוהוכלא  תקידב  רובעל 

.המצע ינפב  הריבע  הווהמ  קדביהל 

, םיניטק ברקב  רקיעב  העפותב , המיחלל  תללוכ  תימואל  תינכותמ  קלח  אוה   (2010  ) תורכשה תעפותב  קבאמה  קוח 
.הל תוולנה  תוילילשה  תועפותה  תא  רעזמל  ןויסינב 
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? הגיהנל רישכ  התאש  עדוי  התא  דציכ 

השגרהה
תישיאה

תא םירפוס 
תוסוכה רפסמ 

ותשש

םיבשחתמ
םינמיסב
םייגולויזיפה

תא םינחוב 
לולסמ ךרוא 

העיסנה
םהלש

תא םיריאשמ 
תלבק

םאה הטלחהה 
גוהנל

םהירבחל

0%

25%

50%

75%

100%

אשונב ןויע  םוי  .לארשיב  םיריעצ  ברקב  לוהוכלא  תעפשה  תחת  הגיהנ  .לפא 2013 . - ןוארבו גרובסלדא  - רסג דרוב , רוקמ :
.רוביצה תואירבל  רפסה  תיב  תודדומתה ," יכרדו  םינוכיס  תומגמ , לוהוכלא -  "

ראבבו הפיחב  םילשוריב , ביבא , לתב  הז  ללכבו   ) ץראה יבחרב  םירע  םיבאפ ב-13  םיניילב ב-31  ברקב  ךרענ  רקחמה  םינותנ :
רישכמב ופשנו  באפהמ , םתאצב  ימינונא  רקחמ  ןולאש  ואלימש  יאליגב 35-19  םיניילב  ופתתשה 1,079  רקחמב  עבש .)

". ןופישנה "

תחת םיגהונ  םירבגש  קוח ; יפ  לע  תרתומה  לוהוכלאה  תומכ  תא  וצח  גוהנל  ונווכתהש  הלאמ  עברכ  יכ  אצמנ  דוע  הרעה :
.תימדקא הניאש  הלכשה  ילעבמ  הז  רשקהב  םייארחא  תוחפ  תימדקא  הלכשה  ילעבו  םישנמ  רתוי  לוהוכלא  תעפשה 
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? הגיהנל רישכ  תויהל  ןיידעו  תותשל  לוכי  /ה  תא תואקשמ  המכ 

עדוי אל  ילוהוכלא הקשמ  לש  תוסוכ  יתש  הלעמו תוסוכ  שולש 

25%

42.2%

32.8%

תדיחי םיכרדב , תוחיטבל  תימואלה  תושרה  .לארשיב  לוהוכלא  תעפשה  תחת  הגיהנו  םיריעצ  .תיתיג 2009 . ןוא , - רב רוקמ :
.ישארה ןעדמה 

ןוישיר ילעב  םירבגו , םישנ  לש  גציימ  יצרא  םגדמ  ברקב  בוליש "  " תרבח תועצמאב  טסוגואב 2009  ךרענ  ינופלט  רקס  םינותנ :
םיאצממה .ןורחאה  שדוחב  תיבל  ץוחמ  ילוהוכלא  הקשמ  ותששו  עובשב  תחא  םעפ  תוחפל  םיגהונ  רשא  ףקותב , הגיהנ 

.דבלב ינב 18-24  םיללוכ  םיגצומה 

עיגהל ידכ  תואקשמ  ינש  תייתשב  ידש  אצמנ  םגדמה , לש  עצוממה  לקשמה  יפ  לע  ןכש  רתי , תכרעה  איה  תוסוכ  שולש  הרעה :
.לארשיב תעבוקה  המרה  לש 0.05% -  םדב  לוהוכלא  תמרל 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
גומלא זוע 

סיבאנקל סיבאנקל רשכה   רשכה ןתנש   ןתנש רודה   רודה

רתסב רתסב םיששחמ   םיששחמ
שומישה היה  הנידמה  תישארו  טדנמה  תפוקתב 

בור .תילוש  העפות  טרפב  סיבאנקבו  ללכב  םימסב 
תא ריכה  אל  ללכ  השעמלו  הסנתה  אל  רוביצה 

םימסה  ) הקוצמה תונוכשב  הזכרתהש  העפותה ,
, תורפסמב הפק , יתבב  לפאלפ , ינכודב  ורכמנ 

םיבר לצא   (. תויטרפ תורידבו  תונטק  תויונחב 
.ירסומ יתלב  השעמכ  ספתנ  תוירגיס  ןושיע  וליפא 

תימואלניב הנמא  לע  לארשי  תנידמ  המתח  ב-1961 
.םהב המחלמה  תאו  םימסה  יקוח  תא  הביתכהש 
סחויש ןמוקרנ "  " יוניכה תונותיעב  עיפוה  הנושארל 

תא התשע  תליא  .הנחבה  אלל  םימסה  ישמתשמ  לכל 
םש המצעל  התנקו  תוריית  ריעכ  םינושארה  הידעצ 

עבטמ .היופר  דסממה  לש  ודי  ובש  טלקמ , םוקמ  לש 
ץראהמ שישח  ינשעמ  הילא  הכשמ  איה  םירבדה 

.ל " וחמו

תוברתב םג  היתותוא  תא  הנתנ  םייחה  תמרב  היילעה 
ועיפוה תועובש  רפסמ  ידמ  .שישחה  תכירצ 

םה  ) שישח ירחוס  תסיפת  לע  םיחוויד  תונותיעב 
דע בורל  תוכשוממ -  אל  רסאמ  תופוקתל  ונודנ 

םינשעמה םישנאה  רפסמ  םג  לדג  ליבקמבו   (, הנש
.הילרטסואמו הדנקמ  תירבה , תוצראמ  תיברעמה , הפוריאמ  םיקינטיב )"  )" םיריית םתצקמ  םח - " לע   " וספתנש

, תיברעמה הדגהמ   ( סיבאנקה ירצותמ  דחא   ) שישח לש  תולודג  תויומכב  לארשי  הפצוה  םימיה  תשש  תמחלמ  ירחא 
-א- םראשו בהד  הביאונ , הבאט , תליאב , בהזה  יפוח  .ב  " הראו הפוריאמ  םגו  סנוי - ןאחמו הזעמ  םילשורי , חרזממ 

.תיפיהה הריוואהמ  דרפנ  יתלב  קלחל  ויה  םימסהו  םיריעצ , ימוה  שפונ  ימחתמל  וכפה  חייש 

יריחמ תלזוה  הנידמל , רשקנש  יבויחה  יומידה  לשב  "ל , וחמ םיאלימרתל  יביטקרטא  דעי  תע  התואב  התשענ  לארשי 
.תררחושמ הריוואב  םייח  תושעלו  בדנתמכ  דובעל  רשפא  ובש  םוקמכ  םיצוביקה  לש  םתימדת  לשב  רקיעבו  תוסיטה ,

תא ורימחהש  םיקוח  תסנכה  הקקוח  שישחו ,) הנאוחירמ   ) לדג םילק  םימסב  םישמתשמה  רפסמשכ  םינשה , םע 
.םיניירבעה תדיכלל  תוטישפה  ףקיה  תא  הרטשמה  הלידגה  ליבקמבו  השינעה 

הילעב ןה  יוטיב  ידיל  אב  הז  .רתוי  ינחלס  טעמ  השענ  םילק  םימס  ןושיעל  הרבחה  לש  סחיה  ילסקודרפ , ןפואב  לבא 
רשוק שישחה  הזה  בלשב  .יטמגוד  תוחפה  ןנכותב  ןהו  תירבעה  תונותיעב  אשונה  לע  ומסרופש  תובתכה  לש  ןרפסמב 

רקיעבו רתוי - הבחרה  תוברתל  םג  אלא  הקוצמהו  ינועה  תונוכשב  םייחרזמ  םידוהי  לשו  םיברע  לש  תוניירבעל  קר  אל 
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אוה לבא  הייסולכואה , ללכל  האוושהב  ירעזמ  היה  םישמתשמה  רפסמב  לודיגה  לארשיב  .השדחה  רעונה  תוברת 
.לורנ ' קורה תוברת  תוחתפתהמ  רקיעב  העבנש  יברעמה  םלועב  המגמ  ףקיש 

רדס לע  תע  התואב  תולעל  הלחה  םינשעמ , וספתנש  טרפב , םיניטקו  ללכב  םיריעצ  רוצעל  םאה  תירוביצה  המלידה 
רודה .יכרע  דמשל  האיציו  ךרד  ןדבואל  םוטפמיסכ  סיבאנקה  תכירצ  תא  ספת  רגובמה  רודה  .יתרושקתה  םויה 

.הרשע - שפיט ןב  לש  תויוביוחמה  ךבס  ךותב  תונדרמ  לש  הנטק  השינכ  ןושיעה  תא  סופתל  לחה  תאז , תמועל  ריעצה ,

ברקב רקיעב  רתוי  ימיטיגל  השענ  סיבאנקה  ןושיעו   " םיחרפה ידלי   " תוברת תעפשה  הקזחתה  םיעבשה , תונשב 
שומישל תוירעזמ  תויומכ  בורל   ) םסה תקזחהו  ןושיע  לע  זא  ורצענ  םירכומה  םינמאהמ  תצקמ  .תיביבא  - לתה המהובה 

תולאש תולעהל  וזעהש  תונותיע  ירמאמ  הנושארל  ועיפוה  ליבקמב  .תיתרושקת  הדוהתל  וכז  םירצעמהו  ימצע )
.העפותה יפלכ  הרטשמהו  קוחה  תוינידמב  קפס  ליטהלו  תוסירתמ 

יתב .ונימי  דע  רמשנ  םינשעמה  בורמ  ןיע  המילעמו  םידבכ  םירחוס  רקיעב  תספות  הרטשמה  ובש  ווק , סוטאטסה 
.השינעב לקהל  המגמ  ךות  ךא  קוחה  הוותמ  יפ  לע  וספתנש  םיניירבעה  טופיש  לש  תיללכה  המגמב  וכישמה  טפשמה 
הרטשמה לע  תרוקיב  ינש  דצמו  העפותה  ףקיהמ  דחא  דצמ  םיריהזמש  םירמאמ  םוסרפ  הגהנמב : הכישמה  תרושקתה  םג 

.קוחב שומישה  רוסיא  םצעב  קפס  תלטהו 

YY--רודו  הה רודו סיבאנקה   סיבאנקה
שומישה ףקיהב  ןה  אטבתמ  רבדה  .הנתשמ  ווק  סוטאטסב  והשמש  הארנ  םוינלימה  לש  ינשה  רושעה  תישארב   
.סיבאנקה תכירצל   Y-רוד ה לש  וסחי  איה  יונישל  תיזכרמה  הביסה  .םסה  יפלכ  תויתרבחה  תוסיפתב  ןהו  סיבאנקב 

: הז רשקהב  תויוגהנתהו ) תוסיפת   ) םיירוד םינייפאמ  רפסמ  הנמנ  ןלהל 

בחרנ שומיש 
( יוליבב רקיעב   ) םעפל םעפמ  וא  עובק  ןפואב  שמתשמ  קיודמה ) רפסמה  תא  ךירעהל  השק   ) םיקינ Y לש הובג  רועיש 

: תוביס המכמ  עבונ  רבדה  .לוהוכלא  תייתשל  המודכ  וב  שומישה  תא  ספות  רתוי  דוע  הובג  רועישו  סיבאנקב 

.םעפ יאמ  ההובג  ותושיגנ  יטנרטניאו  ילבולג  םלועבו  ירחסמו –  יטרפ  ןפואב  תומוצע –  תויומכב  םויה  רצוימ  סיבאנקה 
םוצעה עדימה  תועצמאב  םהב  שומישה  לומרנב  עייסמ  םג  אלא  םילקה  םימסה  תשגנהב  עייסמ  קר  אל  טנרטניאה 

הז תויחל ; ןתו  היח  לש  הסיפת  לעו  ישיא  שפוח  לע  לדג   Y-רוד ה .העפותה  לע  תשרב  ץפומש  יבויחה ) םג  בורלו  )
האורש יניילב  רוד  הז  חרזמלו ; הקירמא  םורדל  םילויטהו  תוביסמה  ךרד  ריעצ , ליגמ  הינימל  הלטסה "  " תא הווחש  רוד 

םמעושמ רוד  הז  םייבויחכ ; םיספתנ  יוליבה  ןמזב  הריוואה  תא  םירפשמש  םיעצמא  ןכלו  הנוילע , תילכת  רודיבב 
םישפחמ ןכלו  תוקוצמו  תודרח  יריתע  רודה  ינב  םיינוציח ; םירזעל  קוקז  ןכלו  שוגירלו  קופיסל  עיגהל  השקתמש 

, תוקהלב יחש  יתורבח  רוד  הז  תואקתפרהלו ; תויוסנתהל  תיסיסב  תוחיתפ  םהב  שי  העיגרו ; החירב  לש  םיקיפא 
רוד הז  םיידיימה ; םהיכרוצבו  םמצעב  םיזכורמ  רתויו  םייתרוקיב  תוחפ  םה  ותוהמב ; יתרבח  םס  אוה  סיבאנקהו 
םג וז  זוכירה .) תא  קזחמ  סיבאנקה   ) דוקימל קוקזו  ןילטיר ) ירודכ  לשמל   ) םילקימיכ תחקל  ששוח  וניאש  בשק  תערפהב 
הז וישרויו ; תגיגח " ה" תויצוציפה – "  " לש םייוליבה  םס  תכירצב  תונורחאה  םינשב  הלחש  תיטמרדה  היילעל  הביסה 

חווט יכורא  םיירשפא  םינוכיסמ  עתרנ  אל  םג  ןכלו  וישכעו ," ןאכ  תא ה" תויחל  לדתשמו  ךורא  ןמזל  ןנכתמ  וניאש  רוד 
.סיבאנקב יביסנטניא  שומיש  לש 

לארשיב סיבאנקב  שומיש 

ברקב םימסה  ינכרצ  לש  םרפסמ  תא  דומאל  ןושארה  ילארשיה  ןויסינה  שישחו " הנאוחירמ  סיבאנאכ   " רתאה יפ  לע 
וקלוחש ימצע  חוויד ינולאש  ךמס  לע .גנילרמישו  דלפ  םירקוחה  ידי  לע תנשב 1971  ךרענ  םיידוסי  - לעה רפסה  יתב  ידימלת 
ענ םינכרצה  רועישש  םיינשה , ועבק  תולודגה , םירעה  עבראב  םיינוכית  רפס  יתב  םירשעמ  דע 18  יאליג 14  ל 1,946 

.שישחב םישמתשמ  םידימלתהמ  יכ 2.4%  הלעהש  רקחמ  ויתימעו  םהוש  וכרע  ב 1974  תוביבסב ה 5% .
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תוינכות תוליעי  תא  קודבל  דעונש  סניטרמ ," - ןמפוה  " רקחמה ןוכממ  ךוניחה  דרשמ  ןימזהש ב-2008  רקס  תרגסמב 
ךלהמב ושמתשה  םא  םתודליב )  Y-רוד ה ' ) ט '- תותיכב ח םידימלת  ףלא  ולאשנ כ-13  םימסב  המחלמל  תונושה  םידומילה 

וארה תואצותה  .תוירגיס  ונשיעו  לוהוכלא  ותש  םינגזמ , זג  וא  סקפיט  קבד , ופינסה  םינוש , םימסב  ןורחאה  שדוחה 
, יזטסקאב ושמתשה  ט ' '- תותיכב ח םידימלתהמ  יכ 3%-2%  אצמנ  רקסב  .םיריעצ  ברקב  החינז  הוויה  אל  םימסב  שומישש 

םיניינועמ ויה  םידימלתהמ  .םינגזמ כ-10%  זג  וא  סקפיט  קבד , ומכ  םיפידנ " םירמוח  ושמתשה ב"  9% שישח , וא  סארג 
תפנסהב תוסנתהל  םיניינועמ  ויה   14%- כו שישח  וא  סארג  ןושיעב  תוסנתהל  םיניינועמ  ויה   15% יזטסקאב , תוסנתהל 

, הבורקה ותביבסב  וא  רפסה  תיבב  שישח  וא  הנאוחירמ  גישהל  ןתינ  םאה  הלאשל -  הבושתב  .םינגזמ  זג  וא  קבד  סקפיט ,
םא ולאשנשכ  .רפסה  תיבב  הלאכ  םימס  גישהל  ןתינ  םימעפל  קרש  ונייצ  םיפסונ  .בויחב כ-19%  םידימלתהמ  ונע כ-30% 

ןכתיי בויחב ו-22% ש" רעונה  ינבמ  ובישה כ-10%  תונפל , ןאל  וא  ימל  םיעדוי  ויה  וליא  הלאכ  םימס  תונקל  םיצור  ויה 
םישמתשמ וריכה  כ-8%  םימסב : םישמתשמ  רשא  לאשנה , ריכמ  םידימלת  המכ  םג  קדב  רקסה  אלש ." ןכתייו  ןכש 
םידימלת וריכה   26%- כו שישח , וא  סארגב  שמתשמה  דחא  דימלתמ  רתוי  םיריכמ  םהש  ונייצ  כ-16%  יזטסקאב ,

.םינגזמ זג  וא  קבד  סקפיט , םיפינסמה 

הנאוחירמ ןושיעב  ודוה  ( 23%  ) םילארשיהמ עברכ  רבמבונב 2013 -  הלאוו  תושדח  רובע  םגדמ "  " ןוכמ ךרעש  רקס  יפ  לע 
ןשיעש םדא  תרבחב  והש  םיזוחא   44% קוחרה ; םרבעב  םקלחו  שדוחב  םעפ  וא  עובשב  םעפ  םקלח  שישח -  וא 

34% הנאוחירמ ; ןשיעש  םדא  תרבחב  והש  יכ  ודוה  םיזוחא   56% דע 34 –  ינב 18  לש  ליגה  תצובק  ברקב  .הנאוחירמ 
.ימצע שומישל  םימס  תוריבע  ףוכאל  הכירצ  אל  הרטשמהש  םיבשוח  םיזוחא  היצזילגלב ו-43%  םיכמות  םיזוחא 

18% םילאשנ , ברקב 1,028  סקופ –  לימק  "ר  דו ןולייא  לאירא  ידי ד"ר  לע  עצבתהש  ץראה מ-2015 , ןותיע  לש  רקס  יפ  לע 
פולאג .) יאקירמאה  רקחמה  ןוכמ  יפל  םיאקירמאהמ  האוושהב ל-48%  תאז   ) םימסב תוסנתהב  ודוה  םילארשיהמ 

.ךכל םידגנתמ  זוחא  דועב ש-54%  סיבאנקה , חמצ  לש  האלמ  היצזילגלב  ךמות  ילארשיה  רוביצהמ  יכ 30%  אצמנ  דוע 

אוה הנאוחירמ ) שישח ,  ) וירצותו סיבאנקה  םימסה " עגנב  קבאמל   " תסנכה תדעווב  יאמב 2012  וגצוהש  םינותנ  יפ  לע 
הנשב  27% סיבאנקב , תחא  םעפ  תוחפל  ושמתשהש  רקסב  ודוה  .לארשיב 38%  םיריעצ  ברקב  רתויב  ץופנה  םסה 

" .הנורחאה

ןושיע לש  השיפתה  לכ  תא  הצקל  הצקמ  הנשמ  אוהו  הדמתהב  לדגו  ךלוה  יטרפ -  שומישל  םייתיבה -  םילדגמה  רפסמ 
לודיג לש  תרבוגה  תויראלופופה  לע  חווד  ב-2012  ץראה "  " ןותיעב המסרופש  הבתכב  .ולש  קווישו  הריכמ  לשו  םסה 
ץראה יבחר  לכב  םויכ  תולעופ  תוכרעהה , בור  יפ  לע  : " בתכ הבתכה  רבחמ  ןמלגופ , יש  .םיישיא  םיכרצל  תיבב  סארג 

לש לובי  לאיצנטופ  תולעב  ןקלח  תויקנע , תורחא  .ךכמ  תוחפ  ףאו  ןורא  לש  לדוגב  רתוי , תונטק  ןקלח  .תובר  תומוד  תוממח 
וכרצש םידיעמ  םבור  .הרבחב  םיליעומו  םיינרצי  םייביטמרונ , םישנא  םיבשחנ  םילדגמהמ  דבכנ  קלח  .הנש  ידמ  םס  תונוט 

', רתוי לוז  היה  הז   ' יכ תאז  תושעל  ולחהש  םבור  ודיעה  םילדגמה  םע  תונויארב  .םמצעב  לדגל  ולחה  םרטב  דוע  הנאוחירמ 
'." םייניירבע םימרוג  םע  םירשקמ  ענמיהל  וצר   ' יכ וא  רתוי ' בוט  '

שופיח יכ  אצמנ  ( Michigan State University  ) ןגישימ תנידמ  תטיסרבינואבו  הפיח  תטיסרבינואב  ךרענש  רקחמב 
, םדיצמ ץמאמ  לכ  אלל  םימס  לע  עדימל  ופשחנ  רקחמב  םיפתתשמהמ  .םיטנדוטס 97%  ברקב  חיכש  םימס  לע  עדימ 

דוע .םימסה  יגוס  ינש  וא  דחא  לע  םירבחמו  הידמ  תורוקממ  עדימ  ליעפ  ןפואב  שפיח  יכ  חוויד  ( 63%  ) לודגה םקלחו 
.ולא םימסל  עגונב  םהיתודמע  לע  בויחל  עיפשה  ורבצש  עדימה  םיטנדוטס  לש  תיתועמשמ  הצובק  ברקב  יכ  אצמנ 

.יבויח ורקיעב  היה  הנאוחירמ  תודוא  ואצמש  עדימהש  וחוויד  םיבר  םיטנדוטס 

(, םיאליג 18-65  ) תרגובה תידוהיה  הייסולכואה  לש  יצרא  גציימ  םגדמ  לע  ילוי 2013  שדוחב  ךרענש  להק  תעד  רקחמב 
.םייאופר םיכרצל  הנאוחירמב  שומישב  םיכמות  תילארשיה  הייסולכואהמ   75% "ב , הראב ליבקמה  רקסל  המודב  יכ  אצמנ 
םרט םיפסונ   10% תויאופר , תורטמל  אלש  סיבאנק  לש  היצזילגילל  םידגנתמ  ( 64%  ) הייסולכואהמ שילש  ינש  םרב ,

המחלמל תימואלה  תושרה  ידי  לע  השענ  רקחמה   ) היצזילגילב םיכמות  תילארשיה  הייסולכואהמ  קרו 26%  העד  ושביג 
.לוהוכלאו םימסב 

רתוי הברה  (: " שמש תיבב  רפס  תיבב  םידימלת  םע  שגפמב   ) ונינד ןנחוי  בצינ  בר  הרטשמה  "ל  כפמ רמא  יאמב 2015 ,
םינשה לכ  ךרואל  יתרוסמ  ןפואב  הרטשמהו  תרחא  וא  תאזכ  הרוצב  סיבאנקב  שומיש  ריתהל  םישרודו  םיצור  םיחרזא 

עומשל ואלפתה  םהו  סיבאנקה , יבגל  םויכ  הרטשמה  תדמע  המ  יתוא  ולאש  תסנכל  וישכע  ורחבנש  תסנכ  ירבח  .הדגנתה 
". הלש תיתרוסמה  הדמעה  תא  ןחבתו  קודבת  לארשי  תנידמ  םע  דחיב  לארשי  תרטשמש  ןמזה  עיגהש  בשוח  ינאש 

םהבו םימסב , ושמתשהש  םילייח  דגנ  םושיאה  יבתכב  זוחא  לש 50  היילע  לע  םיעיבצמ  תנשל 2014  הירוגנסה  "ח  וד ינותנ 
תנשב םושיא  יבתכ  תמועל 416  םימס  תוריבע  לע  םיקית  וחתפנ 629  תנשב 2014  םינותנה , יפ  לע  .רחסו  הצפה  ךווית ,

זוחא ב- תמועל 50  דקתשא , זוחא   66  ) "ח צמ יקית  ללכ  תמועל  םימסה  יקית  לש  יסחיה  קלחב  הילע  הלח  ןכ , ומכ  . 2013
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וגפסש יאג  סיינ  ומכ  תויצוציפ  ימסב  ושמתשה  יכ  ודוהש  םילייח  יפלכ  הפיכא  רתיב  םג  ריבסהל  ןתינ  היילעה  תא  (. 2013
.םינכוסמה םימסה  תמישרב  אצמנ  וניאש  תורמל  םושיא , בתכ 

: םיאבה םינותנה  ולע  יהלשב 2015  ךרענש  תסנכב  לוהוכלאהו  םימסה  יעגנב  קבאמל  הדעווה  ןוידב 
לש ןה  תוריבע  ןתואמ  .םימס 83%  תוריבעב  תוקסוע  ןכותמ  רשאכ כ-40%  הנשב , תוריקח  תועצבתמ כ-4,000  "ח  צמב

תועצבתמ תוריבעהמ  תיצחממ  רתוי  ףסונב , .ןתש  תמיגד  רוסמל  םילייח  לש  בוריס  ןיגב  ןה  םיפסונ   10%- כו ימצע  שומיש 
.השפוחב  םיאצמנ  םילייחה  רשאכ 

: תורוקמ
.10 מע ' ץראה , ליגב 14 . יזטסקאו  סארג  .רוא 9.11.2008 . יתשק ,

.הלאוו .האלמה  הרודהמה  .םילק  םימס  ונשיע  םילארשיהמ  עבר  רקס : .הליה 7.11.2013 . ובוק ,
.7.6.2013 תרושקתל , העדוה  םימסל - " אל   " תתומע

.19.1.2014 הפיח , תטיסרבינוא  לש  תורבודו  הרבסה  תרושקת  ךרעמ 
". שישחו הנאוחירמ  סיבאנאכ   " רתאה תויומכו , םירפסמ  ונצראב –  םיכרה  םימסה  תכירצ  .ךיראת  אלל  .רבחמ  םש  אלל 

.ץראה .ןולסב  יראלופופ  ץיצעל  הנאוחירמה  הכפה  ךכ  .יש 6.7.2012 . ןמלגופ ,
.ץראה .הנממ  האיציב  ורהזייש  לבא  "א , תב תיבב  ושיגרי  הפוריאמ  םימסה  ינשעמ  .ףסא 12.9.2015 . לאנור ,

םימסב המחלמל  תימואלה  תושרה  .הדמע  ריינ  היצזילגיל -  יפלכ  תודמעו  סיבאנקב  שומישה  יקזנ  .יסוי 2013 . שיפ , - לארה
.לוהוכלאבו

.Ynet סיבאנקל. סחיה  תא  שדחמ  ןוחבל  "ל : כפמה .יעור 13.5.2015 . יקסבוני ,

.Ynet ל. " הצב םימס  לע  םושיא  יבתכב  לש 50%  קוניז  .באוי 9.8.2015 . ןותיז ,
.םויה לארשי  םימס , תוריבע  לע  "ח -  צמ תוריקחמ   40% גיאדמ : .םויה 3.11.2015 . לארשי  תכרעמ 

McCarth, Justin. 22.7.2015. More Than Four in 10 Americans Say They Have Tried Marijuana. Gallup.

םימסה תואלימרת 
רודב תיסחי , תילוש  העפות  התיה  וז  רבעב  םא  לבא  .םימדוק  תורודב  םג  לודגה " לויטה   " תיווחמ קלח  היה  םימס  ןושיע 

.םירחא םידממ  תלבקמ  איה   Y-ה

םיאלימרת ברקב  םימס  תכירצ 

םיאלימרתהמ כ-80%-90% 
קוחרה חרזמל  םיאצויש 

םהשלכ םימסב  םישמתשמ 

רבכ םישילש  ינש  וליאו  הנושאר , תוסנתהב  רבודמ  םישמתשמהמ  שילש  רובעב 
םיאצממל האוושהב  תרכינ  היילע  תאז   ) םתעיסנ ינפל  ץראב  םימסב  ושמתשה 

(. ךרענש ב-1997 רקסב 

םיעגפנ הנשב  םיאלימרת  כ-2,000 
לויטה ךלהמב  םימסב  שומישמ 

ץוליחל םיקוקז  תורשע  המכו  לופיט  לבקל  ידכ  ץראל  רוזחל  םיצלאנ  םהמ  כ-600 
ידיימ

םיאלימרתה ללכמ  כ-30% 
םימסב שומישה  תא  וליחתהש 

לויטה תעב 

םיכישממ רמולכ 70%   ) ץראל םתרזח  םע  םימסב  שומישה  תא  וקיספה  יכ  וחוויד 
( םימסב שמתשהל 

םיאלימרתה ללכמ   50%
םימסב ושמתשהש  םילארשיה 

ימוי - םוי ןפואב  תאז  ושע 

25.1.2005 רקחמו , עדימ  זכרמ  תסנכה –  לופיט , תורגסמו  םינותנ  םיאלימרת -  ברקב  םימסב  שומיש  הניד , קודצ , רוקמ :

ברקב כ-7,000 םימסב ב-2003 , המחלמל  תימואלה  תושרה  ידי  לע  ךרענש  םיטנדוטס " ברקב  םימסב  שומיש   " רקס םינותנ :
.םיאלימרת ויה  יכ  וחווידש  םיטנדוטס  לע  םינותנ  ובו  ץראב  ההובג  הלכשהל  תודסומ  םיטנדוטס מ-12 

ןושיעה .ב  .םילייטמ  םניאש  םליג  ינבל  רשאמ  םימסב  תוסנתהל  תונוכנ  רתוי  שי  םיאלימרתל  .א  רקחמב : אצמנ  דוע  הרעה :
םיאלימרתה .ג  .הרוחסה  תא  קפסל  ידכ  םאתהב  םיכרענ  םיימוקמהו  וללה , םירוזאב  םיריעצה  תייווהמ  דרפנ  יתלב  קלח  הווהמ 
םיאלימרתה .ד  .םיריית  ודירטי  אל  םיימוקמה  תונוטלשה  יכ  םינימאמ  םה  ןכש  לויטה , ךלהמב  םימסב  שומישמ  םיששוח  םניא 

.ינמז שומישב  רבודמ  ןכש  םימסל , ורכמתיש  ששח  ןיא  יכו  לויט  תרגסמב  םימסב  שומיש  הנבהב  תלבקמ  תיבב  הרבחהש  םישח 
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ורצונש אלא  הקירמא , םורדב  וא  קוחרה  חרזמב  תוהשה  ןמזב  סיבאנק  םירבח  םע  ןשעל  חיכשו  ימיטיגל  השענש  קר  אל 
ןכ ומכ  .הכורא  הפוקת  בשייתהל  ידכ  םיבר  םיקינ  Y םיעיגמ ןהילאש  םינשעמ  לש  תובשומ  קוחרה ) חרזמב  רקיעב  )

תונוז םע  סקס  םג  םימסב  שומישל  הוולנ  תחא  אל   ) סנארטה תוברת  תעפשהב  היזה , ימסב  שומישל  היצמיטיגל  הרצונ 
(. תוימוקמ

, רודווקא  , היבמולוק  , סואל  , דנליאת  , ודוה תונמנ  םימס  לש  החונ  הכירצל  תוירלופופה  תונידמה  תמישרב 
תונחרק  " םיאלימרתה גנלסב  םינוכמ  ולא  תומוקמב  םירוזאהמ  קלח  .דנלוהב  םדרטסמא  ריעהו  וקיסקמ 

.םיממוסמו םימס  יזוכירכ  תועודיש  םילארשי , םיריעצ  לש  תועלבומ  ונייהד , תוילארשי ,"

תא רקיעבו  "ל  וחב םימסב  שומישה  לשב  םימרגנה  םיקזנהו  תונכסה  תא  םיקיחדמ  וא  םיעדומ  םניא  םיבר  םיאלימרת 
שנוע וליפאו  םלוע  רסאמ  ידכ  דע   ) םידבכ רסאמ  ישנועו  םירצעמ  תררוגש  ימוקמה , קוחה  םע  תוכבתסהה  תורשפא 

(. תוומ

םייפלאכ הנשב , הנש  ידמ  יכ  איה , הכרעהה  .היזהה  ימס  לש  תוינסרהה  תוימיכה  תועפשהל  םילפונ  םילייטמהמ  םיבר 
ךירצמ םבצמו  רתויב , השק  חרואב  םיעגפנ  םכותמ 800-600  וללה , םימסב  שומישמ  האצותכ  םיעגפנ  םילייטמ 
רשייה וסטוה  היסא  חרזמב  םימסב  םישמתשמהמ  קלח  .םילוח  - יתבב תוירטאיכיספ  תוקלחמב  יופכ  זופשא  םיתיעל 

.יטוכיספ ףקתהב  וקלש  רחאל  ץראב , שפנ  יעגפנל  םילוח  - יתבל

םוינלימה תישארב  ומקוה  העפותה , יקזנ  תא  רעזמל  ןויסינבו  םיאלימרת , ברקב  םימסב  שומישה  לש  ףקיהה  חכונל 
' םחה ילארשיה  תיבה  םי ו' תודש  ץוביקב  ןוזיא ' רפכ   ' : םימסהמ ועגפנש  םיריעצב  לופיטל  תוידוחיי  תורגסמ  יתש 
, תודחוימ ץוליח  תורבח  תמקהל  םג  האיבה  העפותב  היילעה   (. הנשה תונועל  םאתהב  האוגבו  ילאנמב   ) ודוהב

.הצרא םאיבהלו  "ל  וחב םיריעצה  תא  אוצמל  ןתרטמש 

םייחב יל  וברעתת  לא 
וללכבו יברעמה , םלועב  תשרתשמו  תכלוהה  הסיפתל  םג  הרושק  םיריעצה  ברקב  םילק  םימסל  תרבוגה  היצמיטיגלה 

תיללכ השיגב  רבודמ  הזמ , הלעמל  .םדאה  לש  וייחב  תוברעתהה  תא  םומינימל  דע  םמצמצל  שי  יכ  לארשיב , םג 
דחא .םומיסקמל  דע  תונלבוסה  תא  חותמלו  תלוזה  לש  ותוגהנתה  יבגל  יטופיש  תוחפש  המכ  תויהל  יואר  יכ  תרמואש 
, המיסחה זוחא  תא  םנמא  הרבע  אל  איה  המקוה ב-1999 .) ' ) קורי הלע   ' תגלפמ תעפוה  אוה  תאזה  המגמל  םייוטיבה 

ואצי  " רבכ תסנכ  ירבח  רפסמ   (. םיריעצ הארנה  לככ  ויה  היעיבצמ  בור   ) רסמ ריבעה  יטילופה  ףונב  המויק  םצע  לבא 
ימצע שומיש  ריתהל  קוח  תעצה  השיגה  ףא  צרמ )  ) גרבדנז .םייתרבח ח"כ  םיעוריאב  סיבאנק  וכרצ  יכ  ודוהו  ןוראהמ "

.תונטק תויומכב 

רוד ברקב  סיבאנקה  לש  ודמעמל  ילמס  דואמו  םידקת  רסח  עוריא  םילשוריב  םידרווה  ןגב  םייקתה  לירפאב 2011 
םיגנאבה ליל   " תרתוכה תחת  םילק  םימס  לש  היצזילגל  דעב  וניגפה  םייפלא ) םיסרוגה  שי   ) םיריעצ תואמ  המכ  . Y-ה

סיבאנק שרוד  םעה   " ןוגכ היצזילגל , דעב  תונוש  תואמסיס  וקעצו  ןיבר  תורדשב  שיבכ  ומסח  םיניגפמה  לודגה ."
". יקוח

השדחה תיתרושקתה  תנוכתמב  קוושו  קפוהש  םושמ  לחהש , ינפל  דוע  רשקותמו  לודג  עוריאל  ךפה  םיגנאבה " ליל  "
(. םיקייל יפלא  ררגש  קובסייפ  ףד  חתפנ  עוריאה  לע  העדוהה  םע   ) םיקינ Y-תא ה תנייפאמה 

סיבאנק ןושיע  לש  היצזילגל  ןעמל  םיליעפ  ינש  בוט , רב  רפועו  רבליס  סומע  הינגראמ , ורצענ  הנגפהה  ינפל  םיימוי 
הריבע  ) הרוסא תודגאתהל  הפטהו  ןווע  תושעל  רשק  תרישק  הדרמה , השעמ  התייה  תימשרה  רצעמה  תליע  .לארשיב 
גולבב .סארג  הכלהמב  ןשעל  הנגפהב  םיפתתשמל  וארק  בוט  רבו  רבליסש  ןוויכ  תאז , רסאמ .) תונש  שמח  השנועש 
טעמכ ולביקש  יתרושקתה  יוסיכהו  הלאה  םייליוואה  םיכלהמה   " יכ בתכנ  ירבע  ישיבאו  רדיינש  לט  לש  יטילופה 

היה רבודמש  קפס  ןיא  היצזילגלה  יליעפ  תניחבמ   " .עוריאב יתרושקתה  ןיינעה  תאו  ףדב  םיקיילה  תומכ  תא  וליפכה 
רכיכב סיבאנקה  לש  היצזילגלה  ןעמל  הקיזומ ) תמב   ) גנינפה יעוריא  רפסמ  דוע  וכרענ  זאמש  הדבוע  .הלודג  החלצהב 
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.ביבא לתב  ןיבר 

ןב דילי 1984 ,)  ) רבליס בד  סומע  םשב  ריעצ  היה  םילשוריב , סיבאנקה  תאחמ  ירוחאמ  היחה  חורהו  םזויה  רומאכ ,
ולש הטישה  .סיבאנקה  לש  היצזילגלה  תוכזב  ילקידר  יטילופ  ליעפל  ךפהש  תפצב , םידלי  תבורמ  תידרח  החפשמל 
ףדב ולש  הכירצה  ילגרה  תא  םסרפמ  ךפיהל , אלא  הרטשמהמ  רתתסמ  אל  אוה  .הסרתהו  הרבסהמ  רקיעב  תבכרומ 

ףונמכ ךתוא )"? ורצעיש  דחפמ  אל  התא   " גוסמ תובוגת  רקיעב   ) תונומתה תוררועמש  דהב  שמתשמו  ירלופופ , קובסייפ 
טפשנו רבליס  רצענ  תנשב 2014  .גוס  לכמ  םירמוח  הכירצל  ולש  רשקהו  ישיא  שפוח  לע  ולש  היפוסוליפה  תאצרהל 

םג רובענ  הערפ  תא  ונרבע  : " בתכ ןידה  רזג  תארקה  םויב  ולש  קובסייפה  ףדב  םסרפש  העדוהב  .רסאמ  ישדוח  השולשל 
םיריעצה לצא  ספתנ  אוה  הבש  ךרדה  ןיבל  דסממה  ידי  לע  ספתנ  רבליס  הבש  ךרדה  ןיבש  רעפל  השחמה  סבשה ." תא 

הדוהא תינכות  הליל - " רוניצ  רצעמה ל" ילתכ  ךותמ  ןייארתה  אוה  ןידה  רזג  תארקה  םויבש  הדבועב , אוצמל  רשפא 
(. ולש קובסייפה  ףדב  חוויד  אוה  תוחפל  ךכ   ) םיריעצ לע  דאמ 

םוי הלעמל מ 30  רסאמב  רבליס , בוד  סומע  סומע ;!  תא  ררחשל  םיבייח  : " תוירדילוסב ולש  קובסייפה  ףדב  וביגה  םיבר 
ותוא תא  תושעל  םלוכל  עיצמ  ינא  סומע ; תא  ררחשל  םיבייח  םיחמצ , ללגב  םישנא  ףודרל  ירסומ  אל  הז  חמצ , ללגב 
המכ רובעיש  סומע  םש  דמעמ  קיזחת  הסאב  הזיא  יייד  הבוט ;! הנש  .ךתוא  ורבשי  אלש  .קזחתה  קזח  קזח  סומע , רבד ;
רובע השוע  התאש  המ  לכ  לע  ךל  הבר  הדותו  םיישפנ  תוחוכ  הברה  ךל  תחלוש  תקדוצו ; הבוט  הנש  היהתשו  רהמ  רתויש 

"....‼ בהזה בל  חרפ  רורחש 

?? היצזילגלל היצזילגלל ךרדב   ךרדב
לבא םיעבשה , תונש  תישארב  רבכ  ירוביצה  חישב  העיפוה  תואירבל  ליעומ  וליפא  ילואו  קיזמ  אל  סיבאנקהש  הנעטה 

השעמל תישענ  הקידבה  .םינווגמ  םייריפמא  םילכב  היגוסה  תא  קודבל  םיסנמש  םירקחמה  רפסמ  לדג  הנורחאל  קר 
תעפשה לע  םינותנה  יכ  ןייצל  םיבייח  .תויבויח  תועפשה  ול  שי  םאה  הניחבו  קיזמ  םסה  םאה  הניחב  םיצורע : ינשב 

םושמ ןה  תאז , .רוביצה  תא  םילבלבמו  הז  תא  הז  םירתוס  םירקבל , תושדח  תרושקתב  םימסרפתמה  סיבאנקה ,
תאז םישוע  עדימה  ימסרפמש  םושמ  ןהו  וילותיחב ) אצמנ  ולוכ  רקחמה   ) תונקסמה לע  םיקולח  ןיידע  םמצע  םינעדמהש 
ידיצ ינשמ  ודמע  רבעב  םא  תאזמ , הרתי  .םמלוע  תפקשהל  םאתהב  יביטלופינמו , יביטקלס  ןפואב  םיבר  םירקמב 
םסה לש  היצזילגלב  םידדצמה  ןה  םויה  םשמ -  ךמע " ןאכמ ו" דסממ  ישנא  וא  םשמ  םירגובמו  ןאכמ  םיריעצ  סרתמה 

'( וכו ךוניח  ישנא  םינטפשמ , םינעדמ , האופר , ישנא   ) םיחמומה םג  .רוביצה  תובכש  לכמ  םיעיגמ  התוא  םיללושה  ןהו 
.לובלבל ףיסומ  רבדהו  םתעדב , םיקולח  םג  םיתעלו  םהיתונקסמב  םיצרחנ  םניא 

השיגה תא  ףפורמ  יטנרטניאה , סונייקואב  ןהו  םידסוממה  תרושקתה  ילכב  ןה  םישדח , םינותנ  םוסרפ  תרחא , וא  ךכ 
םיגיצמ היצזילגלב  םידדצמה  הלא  .תופיקתב  ףכאנ  אל  ךכ  םגש  קיתווה , רוסיאל  סחיב  תוקפסה  תא  קזחמו  תינרמשה 

קתנמ וניא  אוה  .קוח  יפ  לע  םירתומש  תוירגיסמו , לוהוכלאמ  יתוהמ  ןפואב  הנוש  וניא  סיבאנקה  םיאבה : םינועיטה  תא 
םייתרבח םימסח  ריסמ  עיגרמ , אקווד  אוה  אברדא  .תומילאלו  הטילש  ןדבואל  איבמ  וניאו  רכממ  וניא  תואיצמהמ ,

לכל .תויביטינגוקה  תולוכיב  עגופ  סיבאנקב  שומישהש  ךכל  םייביטיניפד  םיאצממ  ןיא  םג  .תיתודידי  הריווא  רצויו 
ןכוסמ תויהל  לולע  סיבאנקה  יכ  וחיכוה  םירקחמ  םנמא  .שומיש  לש  תובר  םינש  רחאל  ןורכיזב  הלק  העיגפ  שי  רתויה 
שארמ הריהזהל  רשפאש  הנטק  הצובקב  רבודמ  ךא  הינרפוזיכסה , תלחמ  תוצרפתהל  תיתשרות  הייטנ  ילעב  םישנאל 

(. ןטולג תכירצ  ינפמ  תרהזומש  קאילצה  ילוח  תצובקל  המודב  )

הנוגהה הייסולכואהמ  םוצע  רועיש  ךפוה  סיבאנקב  שומיש  לע  רוסיאהש  םג  םינעוט  היצזילגלב  םידדצמה 
, תוחרבה  ) וביבס החמצש  תיקוח  יתלבה  תוליעפה  םלעית  יקוחל  ךופהי  סיבאנקהש  עגרמ  םתנעטל , .תיניירבעל 

(. המודכו םיקיזמ  םירמוחב  ובוברע 

תיישעת םשארבו  םחוכ , תא  רמשל  םיפאושה  לעה  - ידיגאתמ םג  הב , םיכמותה  תעדל  העיגמ , היצזילגלל  תודגנתהה 
תא תקזחמ  רקובמ  שומיש  וריתהש  תונידמ  רבכ  שיש  הדבועה  .תינסרודו  תיזוכירכ  העודיה  תימלועה  תופורתה 
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.לחה רבכש  ילבולג  ךילהת  רוצעל  הזה  בלשב  םעט  ןיא  ןכלו  היצזילגל , איה  תיללכה  המגמהש  הסיפתה 

יתרבח הטילש  דוביאל  ליבוהל  לולעש  קלקלח ," ןורדמ   " לע םירבדמ  םסה  לש  היצזילגלה  תא  ףקותב  םיללושה  הלא 
, םיימיכה תוביסמה " ימס  שומישב ב" לודיגה  ןיבל  סיבאנקה  תכירצב  לודיגה  ןיב  םירשקמ  םה   ) םימסב שומישל  סחיב 

שומישל ךרדה  תא  םיללוס  היהיש ,) לככ  לק   ) דחא םסב  שומישה  תא  םיריתמ  םא  םתנעטל , שרוד .) לכל  םויה  םירכמנש 
םינוכיסה תא  םינומו  שפנהו  ףוגה  לע  תוינסרה  תועפשה  סיבאנקל  שיש  םישקעתמ  םג  םה  .םירחא  םיינסרה  םימסב 

הדירי ךורא –  חווטל  .הבוגת  ןמזבו  היצנידרואוקב  הדירי  הדרח , הקינאפ , םישוחה , תוויע  רצק –  חווטל  םינושה :
תואירב תרבטצמ  העיגפו  ףוגב  םינומרוהו  םיאת  שוביש  הלידג , תוערפה  תינוסיחה , תכרעמה  יוכיד  ינימה , דוקפתב 

(. חורה יבצמבו  תוישיאב  םייוניש  היצביטומ , רסוח  תופייע , היתפא , םינותנ , תריכזו  הדימל  תלוכיב  הדירי   ) חומבו

דיקפת .שארמ  העודי  הכפהמ  לש  הקינורכ  ונינפל  יכ  המודו  ןמזה , םע  לדגו  ךלוה  היצזילגלב  םידדצמה  רועיש 
סיבאנקה לש  תישעמהו  תיקוחה  ותרשכהל  עדונ  סיבאנק  תכירצל  תיתפמאה  השיגב  ךרד , ץרופ  םיסרוגה  שיו  בושח ,

רפסמש ךכ  לע  חווד  הנש  התואב  .יאופרה  סיבאנקה  קוח  רושיא  םע  יהלשב 2013  האישל  העיגהש  יאופרה ,
.םיבשותה רפסמל  סחיב  םלועב  הובגה  היה  הפורתכ , םסב  שומישל  רושיא  ולביקש  לארשיב , םילפוטמה 

רשאכ ונינד , ןנחוי  זאד , הרטשמה  "ל  כפמ םיהדה  ב-2015 , םיילמס : ךרד  ינויצ  ינש  דוע  ועבקנ  ךכ  רחא  רצק  ןמז 
ילילפה קוחה  לש  וסחי  תא  שדחמ  ןוחבל  םוקמ  שיש  ןעט  עבש  ראב  רחסמה  תכשל  ירבח  ינפב  האצרה  תרגסמב 

לש הריכמ  רשפאל  ותנווכב  יכ  ןמציל , בקעי  תואירבה , רש  ןגס  עידוה  ךכ  רחא  םירופס  םישדוח  .סיבאנקב  שומישל 
.תחקרמה יתבב  יאופר  סיבאנק 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
סבירפ איג 

םייללכ םייללכ םינייפאמ   םינייפאמ םיניילבה –  –  םיניילבה רוד   רוד

תולבל תולבל אלא   אלא דובעל   דובעל הניא   הניא הרטמה   הרטמה
יברעמה םלועב  תונורחאה  םינשב  ושענש  םירקס 
ןייפאמש הסיפת  יוניש  לש  ותישאר  לע  םיזמרמ 

רקיעב תספתנ  הדובעה  ריעצה : רודה  תא  רקיעב 
.יוליב םייחב : לעה  תרטמ  תא  םישגהל  יעצמאכ 

ידכ םילבמ  אלו  תולבל , ליבשב  םידבוע  רמולכ 
.הדובעל םישדוחמ  תוחוכ  םע  רוזחל 

הנוש ןפואב  יוליבהו  יאנפה  תא  ספות   Y-ה רוד 
ךותל ולדג  םה  תישאר , תוביס : רפסמ  לשב  וירוהמ 
לודג זרטמוליק ' ורבצו  םוצע  ירודיב  עציה  םע  ןדיע 

םהייחב םג  ךישמי  הזש  םיפצמ  םה  םייח ." ףיכ   " לש
ביבא - לתב םירוגמל  םיכשמנ  םיבר  ןכל  .םירגובה 

הוותשמ אלש  ירודיב  עציה  םע  רוזא  היתוביבסו – 
.ץראב רחא  רוזא  םושל 

ולדג םתשולש  .רואילו  דהוא  ילט , םירבח : השולש  םידמוע   baligam לש ןויערה  ירוחאמ  ": " םג יל  אב   " רתאה ךותמ 
ןפואב םישגפנו  םירג  םיאצמנש , םיביבא  לת  השולש  םישוע  המו  .קרוי  - וינב םינש , רובעכ  קר  וריכה  לבא  ביבא , לתב 

םייח ונתשולש  הזה : עגרה  עיגה  הנהו  .ביבא  לת  ןטקה , חופתל  ובושישכ  הרקי  המ  לע  םיזטנפמ  לודגה ? חופתב  עובק 
םע םהב  תולבל  םידחוימו  םימיענ  תומוקמ  אוצמל  םיינוריעה : םייחה  לש  םולחה  תא  םימישגמו  ביבא , לת  םימשונו 

לכהו םירבח , םע  תולבל  ףיכ , תושעל  הזכ : אוה  רתאה  ירוחאמ  ןויערה  .ונמצע  םע  קר  וא  החפשמה  םע  םירבחה ,
: םיקלח השולשל  םיקלחתמ   baligam לש תונורקעה  םג  םייחב , רבד  לכ  ומכ  .םייופש  םיריחמב 

!'. םג יל  אב  הלאוו ,  ' םירמוא ונחנאש  םירבד  םיבהוא , ונחנאש  םיקוניפו  םייוליב  םוי  ידימ  עיצהל  - 
ומצע . ינפב  רופיס  םהש  הלאכב  וא  םישדח  םיקסעב  היווח , םיקפסמש  םיידוחיי  תומוקמב  םיימוקמ , םיקסעב  ךומתל  - 

" .םתא םגש  ונל  בושחו  תונהיל , ונאב  יכ  רתויב , בוטה  תורישה  תא  קפסל  - 

תויורשפאב םויה  ךתוא  הפיקמ  תשרה  .טנרטניאל  רובטב  רוביחה  איה  םהלש  הנושה  יאנפה  תסיפתל  היינשה  הביסה 
םיצור םיקינ  Y-ה הנהנו .)  ) הלבמ ךביבס  םלועהש  העשב  לבוסו )  ) דבוע התא  קרש  איה  השוחתה  .תוצרוק  יאנפ 

.םיקופיס תייחדב  ולגרוה  אל  םה  יכ  םג  דיימו , הגיגחל , ףרטצהל 

, ךלש לויטה  לע  ףועלו  הקירמא  םורדל  וישכע  סוטל  הצור  התא  .םיקופיס  תייחדב  השקתמ  ילש  רודה  : " תב 25 הריעצ 
השוע התא  .ךלש  ףיכהו  ךל  אבש  המ  יפל  רבד  לכ  .לוספ  הז  ךלש  ףיכהמ  דירומש  המ  לכש  איה  השיפתה  .הז  תא  השעת 
הצור דליה  .תיבב  ךוניחהמ  אב  הז  יתעדל  .המ  ללכב  הנשמ  אל  .ןובשחו  ןיד  דחא  ףאל  בייח  אל  התאו  הצור  התאש  המ 

יכה ילש  דליה  '. ' םממהמו םיהדמ  דלי  הזיא  '. ' דומח הזיא   ' םיקחוצ םלוכ  זא  תיתחפשמה , החוראה  עצמאב  חורצל 
." . '. יכה

ברעב ישימח  ימיב  .אלכהמ  השפוח  לאכ  אוה  עובשה  ףוסל  םסחי  שנוע ,"  " לש גוסכ  הדובעה  תא  םיספות  םיברש  ןוויכ 
". חמש ישימח   " וא ישימח " גח   " םינכמ םהש  המ  תא  גוגחל  ואבש  םיריעצ  תורובחב  םייביבא  - לתה םירבה  םיאלמתמ 

.תולבל רמולכ  םיבהוא , תמאבש  המ  תא  תושעל  ליחתהל  רשפאו  בוט , לזמב  רמגנ  הדובעה  עובש  ותועמשמ :
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םיפי םישנאה  רתוי , הפי  םיה  רחא , םוי  לכמ  רתוי  בוט  חירמ  ריוואה  וב  םויה  ברעב , ישימח  םוי  : " הלגייבה תמכוח  ךותמ 
םירקב השימח  ירחא  ףוס , ףוס  .ןופצמ  תופיקנ  אלל  ברעמ  תונהיל  האלמ  תורשפא  ףוס  ףוס  .רתוי  םיפי  םיקקפה  רתוי ,

יצח דוע  ןושיל  ליבשב  רוחיאל  הביסכ  הדובעב  דיגהל  המ  םיימוי  םוי  םינונכת  םע  תונולתו , תוללק  לע  רקובב  המיק  לש 
 " .יעבט ןפואב  ררועתהלו  ישפוח  םדא  ןב  ומכ  ןושיל  רשפא  העש ,

.לובגה םה  םיימשהו  ונינפל , דוע  ופוסו  ונירוחאמ  עובשה  .הנהנו  התשנ  חמשנ , גוגחנ , .ישימח  םוי  דוע  .ישימח  םוי  "
עובשפוס םיחתופ  הככ  יכ  ישימחו , ישימח  לכ  גוגחלו  דבכל  רוכזנ  תרוסמה , לע  רומשל  ךישמנש  החוטב  ינא  ]...[ 

" .םיבהואש

האלמ האלמ הרשמב   הרשמב יוליב   יוליב
וררבי םה  .ותוא  םסקמל  םיצמאתמו  יוליבו , יוליב  לכל  תוניצרב  םיסחייתמ  םיקינ  Y-ה המכ  דע  ןנובתהל  ןיינעמ 

לע תוכורא  וחחושי  הביסמ , לש  דחא  ברע  תקפהל  תולילכ  םימי  ושידקי  ןולמה , תיב  עיצמש  תויורשפאה  תא  הדיפקב 
אלמ קובסייפה  ללמו .) תונומתב   ) תמא ןמזב  גנועה  תויווחב  םהירבח  תא  ופתשי  ןבומכו  ווחש , םיקוניפו  תואנה 

" תוקישנ !" " ונהית !" " םידומח ףיכ  הזיא   " ןונגסב םירבחה , לש  תונגרפמ  תובוגתב  םיוולמה  םייוליב  לע  םיחווידב 
". האנק ילוכ  "

וילע תפדעומה  הנמה  תא  רחבי  טירפתה , לע  ףרפרי  באה  הדעסמל , וידחי  וכלי   Y-רודמ ה ןבו   X-רודמ ה בא  רשאכ 
קרו רצלמה , םע  ץעייתי  ויתויורשפא , תאו  טירפתה  תא  קמועל  חתני  תאז  תמועל  ןבה  .הרתי  הבשחמ  תעקשה  אלל 

םג אוה  תועטל .) ששחהו  הטלחה  לבקל  םהלש  תלוכיה  רסוחל  םג  רשקתמ  הזה  סופדה   ) הנמ רחבי  ינדפק  ךילהת  רחאל 
, החוראה תא  הוולמש  הריבב  קמעתי  םג  ןבה  .הניקת  הניא  הנמה  םא  קר  ריזחי  באהש  דועב  ומעטל , הניאש  הנמ  ריזחי 

רתוי םיאיקב  םיריעצה  יכ  קר  אל  םיווהתמ  וללה  םירעפה  רומאכ , .רחביש  ינפל  ןהמ  המכ  םועטל  שקבל  יושע  אוהו 
חנוהש לכואה  לכ  תא  םייסי  באהש  חינהל  ריבס  בגא , .יוליבל  שאר  דבוכב  םיסחייתמ  םה  יכ  םג  אלא  םיקוניפה , םלועב 

, עבושה תשוחת  םע  לוכאל  קיספי  תאז , תמועל  ןבה , למעב .) גשומ  ףסכו  וילע  םליש  אוה  יכ   ) עבש רבכ  םא  םג  תחלצב ,
.תחלצב הנמהמ  רכינ  קלח  תראשהב  ךורכ  הז  םא  םג 

תואנהל תובכע  תרסח  תופחסיה  לש  גוס  םג  אלא  וירוה , לש  הלאמ  תוללכושמ  יוליב  תויונמוימ  חתיפ  קר  אל   Y-רוד ה
( עגרה תא  יחו  תוגאדמ  ןקורתמ  חומה   ) האלמ תורסמתהבו  תונמוימב  עעונתמ  םפוג  םידקור , םהשכ  לשמל , ךכ  .ףוגה 

השפוח םיננכתמ  םהשכו  גנוע , תולוק  םיעימשמ  םה  םיעט  והשמ  םילכוא  םהשכ  .םהינפ  לע  טשפתמ  רשוא  לש  ךויחו 
, םיקוניפ דועו  דועל  םיקוקז  םה  ןכל  .םהל  ןמוזמ  שגרמו  בוט  והשמש  הבשחמה  םצעמ  יד  ילב  דע  םירשואמ  םה 

". םייחב םתוא  תרמוש   " הניפל רבעמ  םיניתממ  ילואש  םיאבה  היווחהו  יוליבה  לע  הבשחמהו 

, םירבח םע  יתאצי  לומתא  תדלוה , םוילו  הנותחל  יתעסנ  רבעש  עובש  ': " ומולש המ   ' הלאשל הבושתב  ןב 27  טנדוטס 
אמאש יל  רסח  קר  .םיירהצ  לוכאל  התוא  חקא  ינאש  הצור  יתוחא  תבש  םויבו  טרסל  ילש  הרבחה  םע  ךלוה  ינא  םויה 

" .תויחל ןמז  יל  ןיא  .עובש  ףוסל  התיבה  אובא  ינאש  רשקתת  ילש 

בושחה רבדה  הניה  תויווח  תריבצו  תחא  םעפ  םייח  ונאש  ךכב  רקיעב  דקמתמ  םייחל  ילש  וטומה  : " הריעצ תירגולב 
ימשב לויטל  דעו  םיל  החיג  ץראב , לויט  חמשמ , עוריא  תיתחפשמ , החוראמ  לחה  יוטיב  ידיל  אובל  לוכי  הז  .רתויב 

" .םלועה
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יול רפוע  תויחל / בהוא  רישה : ךותמ 
תויוטשה םע  קיספת  יתמ  םיצחול  ירוה 

תולבל יד  ןתחתת  ךל  השיא  שפח 
לייטל ךכ  ךישמת  התא  יתמ  דע 

לאוש יבא  םויב  םיימעפ  היהי , המ 

תולבל ונת  ריעצ  ינא  תויחל  בהוא 
תולאשה םע  וקיספת  תויחל  בהוא 
תונהל ידכ  ליגה  הז  תויחל  בהוא 

תורודל סחיב  םתוא  םילדבמ  םהלש  תיטסינודהה  היצטניירואהו   Y-ה רוד  ייחב  יוליבה  ספותש  יזכרמה  םוקמה 
רקיעבו ןמז  זובזבכ  םהירוה  לצא  ספתנש  המ  .וללה  תויווחה  לע  םיפסכ  איצוהל  םהלש  תונוכנה  לש  טביהב  םג  םימדוק 

דחו הרצק  היווח  לע  קתע  םוכס  םלשל  םינוכנ  םה  .היוצר  ףאו  תימיטיגל  האצוהכ  םיריעצה  לצא  ספתנ  ףסכ , זובזבכ 
םתיאש םירוההמ  םיבר  .ןופצמ  תופיקנ  אללו  םהל  ןיאש  ףסכב  םיתיעל  "ל ,) וחל העיסנ  הדעסמב , יוליב   ) תימעפ

םיבר םירקמב  םהידלי , לש  תורהמנה  תואצוההו  תונרזפה  לע  תרוקיב  םהל  שי  תובורק  םיתיעל  יכ  ףאש  ודוה  ונחחוש 
םמצע לע  םג  םיפסכ  איצוהל  םירוהה  תא  םידמלמ "  " םידליה םיתיעל  .םהב  םיאנקמ  וליפאו  םתוא , םיניבמ  םה 

.הזב םיאגתמו  יוליבה  םוחתב  ירודה  םנורתיל  םיעדומ  םיקינ  Y-םינתומ ה. המשא  ישגרמ  םתוא  םיררחשמו 

: םיכסמ /ה  תא המכ  דע  תונהילו ." תולבל  םיעדוי  (: " יאליגב 21-34  ) לארשיב םיריעצל  תכיושמה  הנוכת  ןלהל 

דואמ םיכסמ 
םיכסמ

יקלח ןפואב  םיכסמ 
םיכסמ אל 
םיכסמ אל  28.6%21.4%דואמ 

47.3%

.הז  רקחמ  תבוטל  ךרענ  רבמצד 2015 , סלנאפ  רקס  רוקמ :

יאליגב 26-35.  םייתד ) אל   ) םידוהי לש 294  גציימ  םגדמ  ברקב  ךרענ  רקסה  םינותנ :

.המישרב הללכנש  תונוכתה  תחא  וז  .סחייתהל  ושרדנ  ןהילאש  תונוכת  לש 15  ףצר  רקסב  ולבק  םילאשנה  הרעה :

םינילופורטמב רקיעב  םלועה , יבחרב  יוליב  ירוזא  תוחתפתהל  רידא  עונמ  איה   Y-ה רוד  לש  יוליבה  תייצטניירוא 
ותוא חתפלו  לאיצנטופ  תוהזל  םיעדוי  םהו  תוביסמלו  תוגיגחל  םיבוט  םיטקניטסניא  שי  םיקינ  Y- המ םיברל  .םילודגה 

.הבש הלודגה  םיריעצה  תייסולכוא  אלל  ביבא  לת  תא  ןיימדל  ןתינ  אל  רבכ  םויכ  .םיניילבכו  םימזיכ 
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': םג יל  אב   ' רתא תודוא  ךותמ 
םידחוימו םימיענ  תומוקמ  אוצמל  םיינוריעה : םייחה  לש  םולחה  תא  םימישגמו  ביבא , לת  םימשונו  םייח  ונתשולש 

.ונמצע םע  קר  וא  החפשמה  םע  םירבחה , םע  םהב  תולבל 
םג םייחב , רבד  לכ  ומכ  .םייופש  םיריחמב  לכהו  םירבח , םע  תולבל  ףיכ , תושעל  הזכ : אוה   baligam ירוחאמ ןויערה 

: םיקלח השולשל  םיקלחתמ   baligam לש תונורקעה 
!". םג יל  אב  הלאוו ,  " םירמוא ונחנאש  םירבד  םיבהוא , ונחנאש  םיקוניפו  םייוליב  םוי  ידימ  עיצהל  . 1

.ומצע ינפב  רופיס  םהש  הלאכב  וא  םישדח  םיקסעב  היווח , םיקפסמש  םיידוחיי  תומוקמב  םיימוקמ , םיקסעב  ךומתל  . 2
.םתא םגש  ונל  בושחו  תונהיל , ונאב  יכ  רתויב , בוטה  תורישה  תא  קפסל  . 3

? םיעפומל וא  ןורטאתל  וא  עונלוקל  תולבל  אצוי  התא  שדוחב  םימעפ  המכ 

אל ללכ  וא  טעמכ  תוקוחר םיתיעל  שדוחב םעפ  רתוי וא  שדוחב  םיימעפ 

"כ הס דע 34 35-49 50+
0%

25%

50%

75%

100%

רובע ךרענש  דחוימ  רקס  םינותנ : . Ynet םירדוסמ. םירגובמ  םיינמי , םיריעצ  לארשיל :  66 .ןורי 5.5.2014 . ןמקורד , רוקמ :
ינב 18  ) תרגובה תידוהיה  הייסולכואה  לש  גציימ  םגדמכ  םישנו  םירבג  ברקב 500  ךרענ  רקסה  .תימס  יפר  ןוכמ  ידי  - לע  ynet

(. הלעמו

.םילייחה תייסולכוא  תללכה  אלל  םיקדבנ  ויה  םא  רתוי  םיקהבומ  ויה  םיריעצה  לע  םינותנהש  חינהל  רשפא  הרעה :

ידימת ידימת רבואגנה   רבואגנה
ןה ךכל  תוביסה  .תינורכ  הלחמ  רדגב  שממ  םיתיעלו  ךשמנ  ימויק  בצמ  אלא  ףלוח , ינמז  ןיינע  אל  איה  םויה  תופייעה 

רשאכ .יביסנטניא  םייח  ןונגסו  יאנפהו  תיבה  תועשל  הדובעה  תועש  ןיב  הרורב  הציצח  רדעיה  ינעבותה , הדובעה  םלוע 
תומוקמו םיקסע  רשאכו  הגופה  אלל  ןימז  טנרטניאה  רשאכ  הממיב , תועש  החותפ 24  היצורע  תואמ  לע  היזיוולטה 

השקמש תינורכ  תושישת  איה  האצותה  .לודג  םויה  תא  ךושמל  יותיפה  הלילה , לש  תונטקה  תועשה  דע  םיחותפ  יוליב 
.תיבבו הדובעב  דוקפת  לע 

םהלש ךרוצה  ינורטקלאה , םוידמל  םהלש  תורכמתהה  לשב  םיקינ , Y-ה לצא  דחוימב  תיתועמשמ  תאזה  העפותה 
רבואגנהמ לבוסש  רוד  הזש  רמול  רשפא  .לוהוכלא  תייתשלו  תוביסמל  םהלש  הביחהו  םירבחל 24/7  םירבוחמ  תויהל 

.תודליה תפוקתמ  לחה  ידימת 
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ןואכידו ץחל  תופייע ,

תופייע לע  םיננולתמ  הלעמו ) ינב 20   ) תרגובה הייסולכואה  ללכמ   18%
םהלש הנישה  תייעב  בקע  םויה  ךשמב  תינורכ 

םירבגהמ ו-13%  םישנהמ ,  22%

תובורק םיתיעל  םיצוחל  םישח  םילארשיהמ   24%
לע ודיעה  םירבגהמ  םישנהמ ו-19%   29%

ץחלו תונבצע  לש  תושוחת 

תובורק םיתיעל  םיאכודמ  םישח  םילארשיהמ   9%
לע וננולתה  םירבגהמ  םישנהמ ו-7%   11%

ןואכיד

, הניש תויעב  תואירב : יאשונב  יתרבחה 2010  רקסה  ךותמ  םינותנ  טקל  .הקיטסיטטסל 17.1.2012 . תיזכרמה  הכשלה  רוקמ :
.םייאופר םילופיטו  תוקידב  םיישגר , םיבצמ 

יאנפל יאנפל הדובע   הדובע ןיב   ןיב תולובג   תולובג שוטשט   שוטשט
, לשמל .ץמאמו  הדובע  ןיבל  האנהו  יאנפ  ןיב  תולובגה  םישטשטימ  , Y-רוד ה חמצו  דלונ  וכותלש  ילטיגידה , םלועב 

תלהנמ וא  הלש ; קובסייפה  ףדב  ןכדעתהלו  ןכדעל  ןיבל  ןיבו  הדובע  יניינעב  םיליימל  בישהל  הלוכי  דרשמב  הדיקפ 
יתוכיא הפק  סוכמ  תונהיל  ליבקמבו  הדובע  תינכות  בותכל  הפק , תיבב  דיינה  בשחמה  םע  תבשל  הלוכי  הריכב 
וליפאו םינותיע  תניפ  םישונשנו , הפק  תניפ  יאנפ : ידקומ  םג  םיבלשמ  הדובע  תומוקמ  רתויו  רתוי  .ןודעומ  תריוואמו 

תא רוחבל  היה  הדיקפת  רודיב ." תניצק  ל" תודבועה  תחא  התנמתה  ונרקיבש , תוריעצה  תורבחה  תחאב   . רשוכ רדח 
הייפיצ רצייל  ידכ  רקיעבו  םדכלל  ידכ  תאז  .םידבועל  םייעובש  רודיב  יעוריא  קיפהלו  םיירהצה  תחוראב  ימויה  קוניפה 

.קפואב בוט  והשמל 

הקיזומב הקיזומב םיפוטע   םיפוטע
תכפהמ דוסיהמ : םלועב  הקיזומה  תכירצ  יסופד  תא  ונישש  םיינכפהמ  םייגולונכט  םיכילהת  ךותל  לדג   Y-ה רוד 

(, ןופטראמסל דעו  ןמקסידו  ןמקוומ   ) תוינזואה תכפהמ  בויטוי ; רתא  ךכ  רחאו   MTV ץורע ליבוהש  םיפילקה 
, טנרטניאב הקיזומ  תדרוהל  תויצקילפאה  תכפהמ  ירוביצ ; םג  םוקמ –  לכב  תויטרפב  הקיזומל  ןיזאהל  תורשפאמש 

ינפלוא תא  תרתיימש  היצטיגידה , תכפהמ  ישיא ; טסיליילפ  תריצי  תרשפאמו  םולשת  אלל  תוריצי  השיגנמש 
רוציי ספ  ודילוהש  יטילאירה , תוינכות  םינומהל ; הקיזומ  שיגנהלו  רוציל  ןמא  לכל  תרשפאמו  םיירחסמה  תוטלקהה 

.םיריעצ םירמז  לש  יפוסניא 

ןה , Y-ה רודב  דחוימב  קומע  םתוח  ועיבטה  לבא  הייסולכואה , לכ  לע  ןבומכ  ועיפשה  וללה  םייטמרדה  םייונישה 
םיקינ Y-ה לע  תועפשהה  .ול  םדקש  רוד  לכמ  רתוי  בשחמב  לגרומ  אוהש  םושמ  ןהו  םכותל  דלונ  אוהש  םושמ 

: הקיזומ לש  הכירצו  רוציי  יסופד  המכב  תורכינ 

העש לכבו  תע  לכב 
"ל וחבו ץראב  םיבר  םירמזו  תוקהל  םיריכמ  םה  ןופטראמסה .) ךרד  רקיעב   ) יונפ עגר  לכב  הקיזומל  םיניזאמ  םה 
', רוטקפ סקא  ', ' דלונ בכוכ   )' יטילאירה תוינכותב  תויורחתה  ידמעומ  רובע  םיעיבצמה  ןיבמ  עירכמ  בור  םיווהמו 

.םיחילצמ םירמז  תויהל  םימלוח  םג  םהמ  םיבר  סיוו .)' הד  ', ' אבה בכוכה  '

תילאוזיו היווח 
וכפה תוילקיזומ  תוריצי  טעמ  אל  .דואמ  םהל  בושח  הריציב  ילאוזיווה  דמימהו  םיילקיזומ  םיפילק  דואמ  םיבהוא  םה 

היצקרטאה לשב  אלא  ןהב , הנומטה  תילקיזומה  תוירוקמה  ללגב  אקווד  ואל   Y-ה רודב  םיירלופופ  םיטיהלל 
'(. לייטס םייגנג   ' ימואלניבה טיהלה  לשמל   ) תילאוזיווה
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יפלכ ונלש  רובידה  .לאוזיוב  םיעמוש  ונחנאו  ואדיול , לגניסמ  הכפה  , Y-רוד ה לש  ונלש , הקיזומה  : " תוריעצ תוירגולב 
לש המלש  הליבח  ונל  תורכומ  םיטילקתה  תורבח  .פילקה  לע  אלא  רישה  לע  םירבדמ  אל  רבכ  ונחנא  .הנתשה  הקיזומה 

ונחנאש ילב  .בשחוממ  תויהל  ליחתהשכ  המשנה  תא  דביא  םירמזה  לש  לוקה  םירטספיה .' ו' םיבינגמ '  ' וליאכ םירמז 
, וישכעו ןאכב  תנייפואמ  ונלש  רודה  לש  תילאקיזומה  הכמה  .דוע  םישקבמו  םיעלוב  הז , תא  םילכוא  ונחנא  בל  םימש 

קר אל  אלמה , רישל  לבא  קייש ? - םלראהל םתנזאה  םכמ  המכ  ודיגת , .רהמ  רתויש  המכ  םילבקמש  םינטק  םינונימב 
 ?" ונל תוקיפסמ  רישמ  תוינש   30 ונילע ? רמוא  הז  המ  בויטויב ? תוינש   30 לש ה - תורצקה  תואסרגל 

קזח " וידר   " ךירצ אל  רבכ 
רובע רקיעב  תיטנוולר , תוחפו  תוחפל  וידרל  הנזאהה  תא  תכפוה  ןמזו  םוקמ  לכב  טסיליילפה  תא  ןגנל  תורשפאה 

רבכ וידרה  םיפילחתה , לשב  םויה , .הקיזוממ  תונהיל  ידכ  רקיעב  וידרה  יצורעל  ןיזאהל  היה  גוהנ  רבעב  .םיריעצה 
אל םירצוילו  םירנא  ' זל עדוותהל  םייוכיסה  םינטק  וידרל  תיביסנטניא  הנזאה  אלל  .הזה  ךרוצה  תא  אלממ  תוחפ 

תוסנתהלו תונרקסל  הייטנה  תא  קזחל  דיחיה , לש  תילקיזומה  הלכשהה  תא  רישעהל  תויורשפאה  תותחופו  םירכומ ,
.רכומ  יתלבב 

רהמ םיממעתשמ 
לשב רצונ  שוגירה  .תויח  תועפוהו  וידר  תוינכות  םיטילקת , תועצמאב  רקיעב  םיבוהא  הקיזומ  יעטק  עומשל  וגהנ  רבעב 
רשאכ ןכ , לע  רתי  .תילאנבל  תכפוה  הנזאהה  הלק , הכ  התשענ  הקיזומל  תושיגנה  רשאכ  םויה , .הפישחה  תורידנ 
עבושה םיחמוצו  העתפהה  םרוג  םג  םלענ  םהילע , םיבוהאה  םירישמ  קרו  ךא  בכרומה  טסיליילפל  םיניזאמ  םיריעצה 

.םומעשהו

יתוברת בר  ילקיזומ  זאלוק '
יכילהת תחא  הנועבו  תעב  הפקישו  המדיקש  הלודג , תוחתפתה  תורודה  ךלהמב  הרבע  תירלופופה  תילארשיה  הקיזומה 

זכרמל םיילושהמ  ינוכית  - םיה רמזה  לש  רבעמה  לע  קופיסבו  הוואגב  ןנובתהל  םילוכי  ונחנא  םויה  .םייתרבח  קמוע 
תא שבכש  יתוברתה  םזילרולפה  תא  תפקשמה  תירודיבו  תיתונמא  המגמ  וז  .טילש  רנא  ' זל ותכיפה  ידכ  דע  המבה ,

.םידילקו הקוברד  לש  תפקוממ  הרבחל  לארשי  תא  ךפהו  תרושקתה 

הקיזומה תכירצב  ןהו  הריציב  ןה  רכינ  רבדהו  םינווגמ , םיילקיזומ  םירנא  ' זל רחא  רוד  לכמ  רתוי  ופשחנ   Y-רוד ה ינב 
.םהל םדקש  רוד  לכמ  תיטסילרולפו  תינלבוס  רתוי  איהש  םהלש ,

.ןחבומ תוחפ  םעטה  םויה  לבא  יחרזמ , אצוממ  םיריעצ  ברקב  רתוי  הדוהא  ןיידע  תיחרזמ " הקיזומ  " הש ןוכנ 
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םיסייגתמ 2011) רקס  ? ) רתויב ךילע  בוהאה  ןמואה  ימ 

םינמאה םינמאה גוריד   גוריד

יצרא המלש  . 1

שחנ גדה  תקהל  . 2

ןלוג לייא  . 3

ירא ןב  שומ  . 4

ןורהא ודוד  . 5

לכייר ןדיע  . 6

ץרפ השמ  . 7

לט םהרבא  . 8

סקס הקינומ  תקהל  . 9

סיקרנ רואיל  . 10

.וקאמ .םיסייגתמה  לע  ברקב  ןלוג  לייא  תא  חצינ  יצרא  המלש  .ףסא 28.6.2011 . ובנ , רוקמ :

םידמעומה םיאלממ  ובש  םידמ ," לע  םילוע   " טנרטניאה רתא  תועצמאב  ךרענש ב-2011  לייחה  ןעמל  הדוגאה  לש  רקס  םינותנ :
רוחבל הרטמב  רתויב , םהילע  בוהאה  ןמאה  ימ  גרדל  םישקבתמ  םילייחה  .יאבצה  תורישל  םהיתופדעה  תמישר  תא  תורישל 

.ביבא לתב  ןוקריה  קראפב  רתוי "  " לביטספל םיפדעומה  םינמאה  תא  םרובע 

קיזוימ קנא  ג'
הפחמ תצצונה  הזיראה  הבש  הקיזומל  םהמ  םיבר  לש  הכישמה  אוה  םיקינ  Y-לש ה ילקיזומה  םעטה  לש  ףסונ  ןייפאמ 

(. ולדג וילעש   MTV-ץורע ה תעפשהב  טעמ  אל   ) קמוע רסוח  לע  םיבר  םירקמב 

םירגתסמ םיטעמ  קר  .תבכרומ  הקיזומל  ןיזאהל  םישקתמ  םה  ךכ  הזורפו  ןויע  ירפס  אורקל  םישקתמ  םקינ  Y- הש םשכ 
רתוי דוע  םיטעמו  וכו )' בשחמ  היזיוולט , ירלולס ,  ) תוינוציח תוערפה  אלל  תילקיזומ  הריציל  ןיזאהל  ידכ  םרדחב  םויה 

(. זא יעפומ ג' לשמל ,  ) םירטסניימהמ םניאש  םינמא  לש  תוילקיזומ  תועפוהל  םיכלוה 

תרזחוממ טנטסניא  תקיזומ  םירציימ  םבור   ) הזה רודהמ  םינמאה  בור  תא  םג  תנייפאמ  תילקיזומה  תויחטשה  יכ  המוד 
םיילקיזומ םימולהי  םעפ  ידמ  םידכלנ  ןיידע  ןקורתמה  ילארשיה  רמזה  הרכמב  יכ  שיגדהל  בושח  םירצק .) ףדמ  ייח  םע 

Y-רוד ה ינב  םירצוי  השעמל , .תיתרושקת  הדוהתל  תוכוז  אלו  טעמכש  ןפוד , תואצוי  תוחלבה  הלא  לבא  םיצצונ ,
דצמ .רועיש  ןיאל  הלדג  רוצייה  םוחתב  ןהו  הכירצה  םוחתב  ןה  הקיזומל  תושיגנה  דחא  דצמ  יגרט : סקודרפל  ועלקנ 

.םייתונמא םישודיח  לע  השקמש  יוצימ  תרצוי  הפצהה  ינש 

הנהנה קר  אל  הזה  ןבומב  אוה   Y-רוד ה .םויה  דע  התוא  ונרכהש  יפכ  הקיזומה  ןדיע  ףוס  לש  ותישארב  ונחנאש  רשפא 
.הלש ןברוקה  םג  אלא  הקיזומב  תיגולונכטה  הכפהמהמ  ןושארה 

ירודל יביטקלוקה  ןורכיזב  רמתשהש  יסאלקה , ירבעה  רמזה  .סנדקד  לש  תיללכ  המגמ  תרכינ  םיטסקטה  םוחתב  םג 
 – םיגליעו םידודר  םיטסקט  רקיעב  הפיכב  םיטלוש  םויה  .םינלילמתהו  םיררושמה  יבוט  לש  םילימ  ללכ  תורוד ,

.םיילקיזומ םירנא  ' זו תונונגס  תודע , הצוח  איה  םגש  העפות 

, שפחל וגהנ  םה  .יוטיב  תרוצ  לש  רתוי  הובג  רטסיגרל  רובעל  וסינ  םה  םינומזפל , םילימ  ובתכ  םישנא  רשאכ  רבעב ,
םיבתכנ םהלש  םינומזפה  .ןוויכב  םיצמאתמ  שממ  אל  םיריעצה  םויה  .םינגנתמ  םיזורח  וא  תוירוקמ , תורופטמ  לשמל ,

.ירלולסב תועדוה  לש  ףצרכ  רתויו  הרישכ  תוחפ 
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אפסהו אפסהו רשוכה   רשוכה תוברת   תוברת
תודסומבו אבצב  ינעוצקמה , טרופסה  ינודעומב  ומקוה  ינפוג  רשוכו  ףוג  חותיפל  םירישכמב  םירזבואמ  רשוכ " ירדח  "
ינודעוממו ןולמה  יתבמ  דרפנ  יתלב  קלח  ושענ  םהו  םתצופת  הלדג  ןמזה  םע  .םינומשה  תונש  תישארב  רבכ  ךוניח 

.הכירבו אפס "  " יתוריש לש  סקלפמוקמ  קלחכ  םיבר  םירקמב  ץראה , יבחרב  טרופסהו  תואירבה 

, רתוי םיראופמו  םילודג  תומלואה  ושענ  תורחאו ,) ןטרופס  פייש , טיירג  סיילפ , סמלוה   ) רשוכה תותשר  לש  ןתסינכ  םע 
.רתוי םימכחותמו  םינווגמ  םירישכמהו 

וכפה דועו ) גניסקובקיק  הבמוז , גניניפס ,  ) הכירדמ וא  ךירדמ  לומ  תומלואב  תויתצובקה  תויבוריאה  תויוליעפה 
תוירדילוס לש  הריווא  רציילו  יסקס  ףוג  חפטל  חור , בצמ  תולעהל  םיחתמ , קורפל  ודעונש  תוינומה , תודקרה  ןיעמל 

.רתוי אירב  םייח  חרוא  ץומיאב  התוול  רשוכה  תוליעפו  תואירב  ןוזמל  תועדומה  הלדג  ליבקמב  .תיתצובק 

הבכשב דחוימב  תטלוב  איה  לבא  תילארשיה , הייסולכואהמ  םיבחרנ  םיקלח  הפחס  תיתואירבה  תועדומה  תכפהמ 
תא םיבהוא  םה  .םיקינ  Y-יניעב ה תורתומ  רדגב  וניא  רבכ  רשוכה  ינודעוממ  דחאל  יונמ  .הכותל  הדלונש  הריעצה ,

םירצויו םפוג  תא  םיבטחמ  הדובעב , ץחלהמ  הגופה  םהל  םינקמ  םהש  םושמ  /ה ) ךירדמ יווילב  םיתיעל   ) םינומיאה
ינודעומב שי  םירבגה .) רועישל  הוותשמ  טעמכ  םרודב  תונמאתמה  םישנה  רועיש  יכ  ראשה  ןיב   ) תויורכיהל דקומ 

.םיריעצל תמסוקש  תססותו  תיתרבח  דואמ  הריווא  םג  רשוכה 

הכירצה הכירצה לסב   לסב יסיסב   יסיסב ביכרמכ   ביכרמכ ""לל   וחל וחל העיסנה   העיסנה
הכפה "ל  וחב השפוחהש  איה  האצותה  .םירענכו  םידליכ  "ל  וחל םתחפשמ  ינב  םע  ואצי   Y-ה רוד  יריעצמ  םיבר 
םינשה םירשעב  יכ  אצמ  'ט ב-2013 , גיזיא תיטירבה  הפועתה  תרבח  המסריפש  רקס  .םמלועב  תשגרמ  דוסי  תייווחל 

רשפא .רשע  ליגל  םעיגה  םרט  "ל  וחל וסט  םיזוחא )  56.5  ) הפוריאב םידליהמ  תיצחממ  הלעמל  רקסה  תכירעל  ומדקש 
.רתוי םיהובג  ףא  םינותנה  לארשיבש  רעשל 
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? ץיקה יעצבמב  תוכזל  הצור  תייה  יכה  סרפ  הזיאב 

השפוח
"ל וחב

םלוכ
הדימב
המוד

בשחמ
דיינ

השפוח
ץראב

סיטרכ
VIP

תועפוהל

ןופייא דופייא
0%

13%

25%

38%

50%

 .6.2.2008 סבולג , רעונה , - ינב לש  םלענה  םמלוע  ץיבובול ,' - ןייב רוקמ :

ץורע תועצמאב  טנרטניא  ןולאש  ללכ  אוהו   ICQ-TV-בוליש ו ןוכמ  טקרמורפ , תרבח  ידי  לע  ךרענ ב-2008  רקסה  םינותנ :
להק .דוקימ  תוצובקו  המודכו  םינוינק  רפס , - יתב יוליב , תומוקמב  ורבעש  חטש  ירקוח  לש  םיתווצ   , ICQ היזיוולטה ש

םיאליגב 18-13. רעונ  - ינב היה  הקידבה 
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"ל? וחב השפוחל  םיאצוי  ךתחפשמ  / התא הנשב  םימעפ  המכ 

םיאצוי אל  הנשב םעפמ  תוחפ  הנשב םעפ  רתוי וא  הנשב  םיימעפ 

"כ הס דע 34 35-49 50+
0%

25%

50%

75%

100%

 .Ynet םירדוסמ. םירגובמ  םיינמי , םיריעצ  לארשיל :  66 .ןורי 5.5.2014 . ןמקורד , רוקמ :

לש גציימ  םגדמכ  םישנו  םירבג  ברקב 500  ךרענ  רקסה  .תימס  יפר  ןוכמ  ידי  - לע  ynet רובע ךרענש  דחוימ  רקס  םינותנ :
(. הלעמו ינב 18   ) תרגובה תידוהיה  הייסולכואה 
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"ל וחב השפוחל  ואצי  םיטנדוטסש  םימעפ  רפסמ 

ךלהמב םעפ  ףא  ואצי  אל 
תונורחאה םינש  שולשה 

תחא םעפ  ואצי 
שולש דע  םיימעפ  ואצי 

ןיב "ל  וחב השפוחל  ואצי 
םימעפ ששל  שולש 

23%

7%

37%

33%

תארקל "ח  וד החוור -  יאשונב  םיטנדוטס  ברקב  רקס  .מ 30.9.2013 . " עב ימוחתניב  ץועיו  רקחמ  ןוכמ  תוחומ –  רגאמ  רוקמ :
.לארשיב םיטנדוטסה  תודחאתה  רובע  "ד  עשת "ל  הנש תחיתפ 

רקסל ובישהש  םיטנדוטס  םתוא  לע  קר  רמולכ  יטנרטניא , רקסל  תונעיה  לע  םיססובמ  םהש  ךכב  םינותנה  תא  גייסל  שי  הרעה :
.אלמ וניא  םגדמה  לש  גוצייהש  ןאכמ  .הז 
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םיטנדוטסה ידומיל  םויס  םע  "ל  וחב השפוח 

םילוכי אל 
םמצעל תושרהל 

"ל וחב השפוח 
םויס םע 

םידומילה

םלשל םילוכי 
דע השפוח 

דבלב 300$

םלשל םינכומ 
לעמ 300-500$
"ל וחב השפוחל 

םויס םע 
םידומילה

םלשל םינכומ 
500-700$

"ל וחב השפוחל 
םויס םע 

םידומילה

םלשל םינכומ 
לעמ 700$

"ל וחב השפוחל 
םויס םע 

םידומילה

0%

6%

12%

18%

24%

תארקל "ח  וד החוור -  יאשונב  םיטנדוטס  ברקב  רקס  .מ 30.9.2013 . " עב ימוחתניב  ץועיו  רקחמ  ןוכמ  תוחומ –  רגאמ  רוקמ :
.לארשיב םיטנדוטסה  תודחאתה  רובע  "ד  עשת "ל  הנש תחיתפ 

רקסל ובישהש  םיטנדוטס  םתוא  לע  קר  רמולכ  יטנרטניא , רקסל  תונעיה  לע  םיססובמ  םהש  ךכב  םינותנה  תא  גייסל  שי  הרעה :
.אלמ וניא  םגדמה  לש  גוצייהש  ןאכמ  .הז 

( רכממ והשמ  הב  שיש   ) תואלימרתה תייווחב  וסנתה  םבורש  םושמ  םג  םיקינ  Y-הצוחנ ל לארשיל  ץוחמ  תוררוואתה " ה"
םהל שיש  םושמ  םג  םירחא , תורודל  האוושהב  רתוי  םהל  ץרוק  "ל  וח .רתוי  םג  םיתיעלו  םהייחב  תחא  םעפ  תוחפל 

.םייוליבו תוינק  לש  הקזח  היצטניירוא  םהל  שיש  םושמ  םגו  רתוי  תילבולג  היצטניירוא 

לש ןושפונל  קר  וליפאו  הנשב , תחא  העיסנ  לש  םומינימל  םיקוקז  םהש  הרימאה  תובר  םימעפ  התלע  תונויארב 
". םייח םהל  ןיא  " שו םיקונח  םישח  םה  תרחא  יכ  םימי , השימח  - העברא

.הז תא  בייח  ינא  .הנשב  םיימעפ  וא  םעפ  "ל  וחל סט  ינא  .רדסב  חיוורמ  .האלמ  הרשמב  השק , דבוע  ינא  : " ןב 28 ריעצ 
" .קנחיא טושפ  ינא  הז  ילב  .רדסב  הז  .ימצעל  תושרהל  לוכי  ינאש  המ  הז  .םילידב  עסונ  ינא  .תישפנ 

הנידמ אוצמל  היה  ךרוצה  .רבחלו  יל  ל-ג ,' הנש ב ' ןיב  שפוחב  לויטל  דעי  שופיחב  ליחתה  לכה  : " הזו המב  תירגולב 
ידימ קוחר   )' הקיר הטסוק  יתייה ,)'  )' וקיסקמ .רדחה  ללחל  קרזיהל  תונידמ  לש  תומש  ולחה  זאו  .םימי  שדוחל  תחראמ 

'(. חטב רקי   )' םייבירקה םייאה  הזו ,)' הזיו  שממ , קוחר   )' הילרטסוא שדוח ,)'? םש  השענ  המ   )' הילטיא שדוח ,)' ליבשב 
]...[

, תויווח יאלמ  םיכורא , ויה  םימיה  לבא  רחא , שדוח  לכ  ומכ  ךרעב  םוי , היה 30  הזה  שדוחה  .ודוהב  שדוח  יתייה  .לודגב 
, ראותה תא  םייסל  ידכ  רוזחל  הכירצ  יתייה  תושעל , המ  לבא  .ליגר  שדוחב  םילבקמ  אלש  תומכ  היצמרופניאו , םישנא 

ףוסב לויט  תושעל  בוט  קיפסמ  ץורית  יל  היהיש  ידכ  ץראל  רוזחל  הכירצ  יתייה  לכהמ , רתוי  לבא  ב"ה .)  ) הנורחא הנש 
 ". ודוהב 236.ראותה 
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םירבחה םירבחה םעםע   תולבל   תולבל ףידע   ףידע
םג ךא  הפק , תיבל  וא  הדעסמל  רבל , הביסמל , האיציב  יוצר  םירבח ," םע  דחי   " לוכ םדוק  אוה  םיקינ  Y-תניחבמ ה ףיכה 

רדחב ןומיא  וא  קראפב  הציר   ) טרופס תוליעפב  וליפאו  תיבב  החורא  "ל , וחל תועיסנ  ומכ  םירחאה , יוליבה  תומוקמב 
תועצמאב  ) םיחכונ אלש  םירחאה  םירבחה  תא  היווחב  ףתשל  םהל  בושח  םירבח  םע  םיאצמנ  םה  רשאכ  םג  רשוכ .)

, ךכ לע  םהל  ןגרפל  םיכירצ  םג  םלוכו  יוליבב , תעכ  םהש  תמא  ןמזב  תעדל  םיכירצ  םלוכ  פאסטאווה .) וא  קובסייפה 
". םירבח אל   " םה תרחא  .יבמופבו 

 ___" ינאשכ הנהנ  יכה  ינא  : " טפשמה תא  ומילשה 

וא שפונב 
םע לויטב 

םירבח

וא העפוהב 
עוריאב

הביסמב דוקרל אצוי  ןוינקב
תוינקבו

50%

60%

70%

80%

90%

 .6.2.2008 סבולג , רעונה , - ינב לש  םלענה  םמלוע  ץיבובול ,' - ןייב רוקמ :

ץורע תועצמאב  טנרטניא  ןולאש  ללכ  אוהו   ICQ-TV-בוליש ו ןוכמ  טקרמורפ , תרבח  ידי  לע  ךרענ ב-2008  רקסה  םינותנ :
להק .דוקימ  תוצובקו  המודכו  םינוינק  רפס , - יתב יוליב , תומוקמב  ורבעש  חטש  ירקוח  לש  םיתווצ  , ICQ-היזיוולטה ש

םיאליגב 18-13. רעונ  - ינב היה  הקידבה 
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? ישפוחה ןמזב  תושעל  /ה  ףידעמ /ה  תא המ 

54% 60% 66% 72% 78%

םירבח םע  תכלל 

הקיסומל בישקהל 

ףסכ תושעלו  דובעל 

ןוינקל תכלל 

תועפוהל תכלל 

 .6.2.2008 סבולג , רעונה , - ינב לש  םלענה  םמלוע  ץיבובול ,' - ןייב רוקמ :

ץורע תועצמאב  טנרטניא  ןולאש  ללכ  אוהו   ICQ-TV-בוליש ו ןוכמ  טקרמורפ , תרבח  ידי  לע  ךרענ ב-2008  רקסה  םינותנ :
להק .דוקימ  תוצובקו  המודכו  םינוינק  רפס , - יתב יוליב , תומוקמב  ורבעש  חטש  ירקוח  לש  םיתווצ   , ICQ היזיוולטה ש

םיאליגב 18-13. רעונ  - ינב היה  הקידבה 

ביבחתו ביבחתו ןיינע   ןיינע תוצובק   תוצובק
, תוחמתה ןיינע , דקומ  ביבס  תוזכרתמש  תוליהקו , תוצובקל  תולצפתה  ראשה  ןיב  אוה  הזה  רודה  לש  םינייפאמה  דחא 

.תוהז ירזיבאו  תונויער  תוצע , תויווח , םיפלחומ  ןהבש  ןהלשמ , חיש  תומב  תורצוי  הלאכ  תוצובק  וכו .' ביבחת 
, ליניו יטילקת   ) תונפסא םיפי ;) ג' םיעונפוא , םיינפוא ,  ) חטש תביכר  םה : םירבח  יגוח  םיזכרתמ  םביבסש  םידקומה 

םוליצ טרופס ; תצובקל  הדהא  הירנילוק ; בשחמ ; יקחשמ  דבכ ;) קור  לשמל ,  ) ילקיזומ רנא  ' זל הדהא  וכו ;)' סקימוק 
חותיפו רשוכ  ירדח  המיחל ; תויונמוא  הלילצ ; ריווא ; ינשלג  הפיחר ; יחנצמ  ינוידב ; עדמ  חורו ; םילג  תשילג  יעוצקמ ;

.דועו לארשי  ליבש  ילויט  םיינולס , םידוקיר  ףוג ;

חנזנש חנזנש יתרוסמ   יתרוסמ יוליב   יוליב
אל םג  םה   ) תבשב םינותיע  תאירק  םירפס , תאירק  ול : ומדקש  תורוד  לש  תויסאלק  יאנפ  תויוליעפ  דיחכה   Y-רוד ה

דחוימב םיבהוא  אל  םה  יללכ  ןפואב  .םיבורקו  םירבח  םע  ןולס  תוחישו  םייסאלק  םיטרצנוקב  יוליב  ןותיע ,) לע  םייונמ 
.לוהוכלא יווילב  הלילק  החיש  לש  שגפמ  םיפידעמו  םלוע  לש  ומורב  םיניינע  לע  תויניצר  תוחיש 

יוליבה ףונמ  ומלענ  הנידמהו , "ח  מלפה תורוד  ברקב  יתרבח  דסומ  םהש  הצרמ ,) הנימזמש  םירבח  תצובק   ) תיב יגוח  םג 
, רבב ףידע  דחיב , תויהל  םא  .ךורא  יוריגל  רסמתהל  םילגוסמ  אלו  תואצרה  םיבהוא  אל  םה  רומאכ , .םיקינ  Y-לש ה

.םיה ףוח  לע  וא  םיינפוא  ילויטב  עבטב , הביסמב ,
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תונותיעל הפישחו  וידרל  הנזאה  היזיוולטב , הייפצ  ןמז 

לארשיב היזיוולטב  עצוממה  הייפצה  תנשל 2008 ב-34%ןמז  תנשמ 2000  הלע 

וידרל הנזאהה  תנשל 2008 ב-10%רועיש  תנשמ 2002  דרי 

תונותיעל הפישחה  תנשל 2008 ב-24%רועיש  תנשמ 2002  דרי 

.ץראה .ךסמל  םיקבדנ  םילארשיה  .ריפוא 30.7.2008 . רהוז , רב  רוקמ :

הדעווה המייקש  ןושאר  סנכב  בגש , - יח ןב  תעפי  ד"ר  גורדמל , תילארשיה  הדעווה  תיל  " כנמ ידי  לע  וגצוה  םינותנה  םינותנ :
.ביבא לתב  םוסרפה  דוגיא  לש  רפצב " ב"

םדאל ימלועה  ימויה  הייפצה  עצוממ  םהיפלש  היזיוולטב , הייפצל  סחיב  םיימלועה  םינותנה  םע  םיבלתשמ  הלא  םינותנ  הרעה :
.היילע ןמיסב  אצמנ 

? ןפוא הזיאב  ןכ , םא  םירפס ? אורקל  גהונ  התא  םאה 

ארוק אלו  טעמכ  םגו םג  תינורטקלא הרוצב  רקיעב  םיספדומ םירפס  רקיעב 

"כ הס דע 34 35-49 50+
0%

15%

30%

45%

60%

 .Ynet םירדוסמ. םירגובמ  םיינמי , םיריעצ  לארשיל :  66 .ןורי 5.5.2014 . ןמקורד , רוקמ :

לש גציימ  םגדמכ  םישנו  םירבג  ברקב 500  ךרענ  רקסה  .תימס  יפר  ןוכמ  ידי  - לע  ynet רובע ךרענש  דחוימ  רקס  םינותנ :
(. הלעמו ינב 18   ) תרגובה תידוהיה  הייסולכואה 

היפרגויליביב היפרגויליביב
.ולוכ רקחמה  לש  תיפרגוילביבה  המישרל 

םיילוש םיילוש תורעה   תורעה
.ב ' כשת ישי , ןב   .1

תוחתפתה םדיקו  ףקיש  אוהו  תינויצה , תובשייתהה  תישארב  רבכ  ילארשיה  רולקלופהמ  קלחל  השענ  םיה  תפש  לע  יוליבה   .2
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םיה שמשב  ףוזישהו  היסהרפב  ףוגה  תפישח  םילגב , תוכשכתשהה  דצל  .לארשי  ץראב  תינרדומ  תינוליח  תידוהי  תוברת  לש 
יקחשמ םיקיטראו , םיביטרק  קוקיל  םינולמו , םיחיטבא  תליכא  ןוגכ : םיפסונ , םייציק  ףיכ  יביכרמ  רולקלופל  וולתנ  תינוכית ,

.יביטרסאו ןוסח  ףוזש , שדחה : ידוהיל  העדותב  רשוק  ילארשיה  ליצמה  .הקסחב  הריתחו  תוקטמ 
רודיבל ןונגנמכ  בושח  דיקפת  הקחיש  תורדתסהה  .םייצוביקה  תומלואבו  תורדתסהה  לש  םעה ' יתב  ב' ומייקתה  םבור   .3
הלאשה תייטרס  הקיזחה  םילספבו , םירייצב  תינומרהליפה , תרומזתב  ירבעה , ןורטאיתב  הכמת  איה  .תונמאו  תוברת  תצפהלו 
םהרבא ררושמה  תמזויב  ומקוהש  תמדקתמ ,) תוברתל  םיזכרמ   ) אתווצ ינודעומ  .תע  - יבתכו םירפס  םוסרפב  הקסעו  הלודג ,
תונויצה חורב  םייתוברתו  םייכוניח  םייתורפס , םייתונמוא , םילעפמ  דדועלו  חתפל  הנווכ  ךותמ  םישימחה  תונשב  יקסנולש 

תורדתסהה לש  ךוניחלו  תוברתל  זכרמה  ידי  לע  ומקוהש  תפומ , ינודעומ  םג  ומכ  לארשיב , הדובעה  תעונת  יכרעו  תיצולחה 
לש םינקסעו  םידיקפ  לש  קיתווה  רודה  ינב  רקיעב  ופתתשה  םהבש  ןויע , יברעל  דקומ  ושמיש  'א , תב ןיסיל  תיבו  תיללכה 

.י ' אפמו תורדתסהה 
ץראב ולעפ  רבכ  םירשעה  תונשב  .יאנפה  תועשב  םיפדעומה  םייוליבה  דחאל  םינש  ךשמב  הבשחנ  םינותיעו  םירפס  תאירק   .4
םירפס תואמ  ומסרופ  הלא  רואל  תואצוה  תרגסמב  .םייתאממ  רתויל  ןרפסמ  עיגה  'ג  ישת דעו  םירפס , תואצוה  לארשי 23 

ידי לע  וארקנש  רעונלו , םידליל  םירגובמל , הפי  תורפסו  תיעוצקמ  תורפס  תוגה , ירפס  ןויע , ירפס  םימגרותמו , םיירוקמ 
תא ונק  רפסה  ירחוש  הייסולכואה .) לדוגל  תיסחי   ) תישונאה הירוטסיהב  םידקת  רסח  ילוא  םיארוק -  לש  דאמ  לודג  רפסמ 
לחה ידוהי  בושיי  לכב  תומייק  ויהש  תוירוביצה , תוירפסב  םתוא  ולאש  וא  וז , רחא  וזב  וחתפנש  תונטק , תויונחב  םירפסה 

.1999 יקסרודיש , , 1999 טיבש , .ךליאו  הנושארה  היילעה  תפוקתמ 
האלימ איה  .הבשומה  ירכיאמ  הרשע  ידי  לע  ארטסקרוא )'  ' םיתעל הארקנש   ) תרומזת ןויצל  ןושארב  המקוה  ב-1895  רבכ   .5
הירחא .תויתחפשמ  תוחמשו  םייתליהק  גח  יסקט  תוברת , יברעב  תופתתשה  םישיאל , םינפ  תלבק  ומכ : םינוש , םידיקפת 

תוצראמ ועיגה  בושייה  תפוקתב  םילועה  בור  .םינוש  םיבושייב  תולהקמ  םג  ןדצלו  תופסונ  תורומזת  וז  רחא  וזב  ועיפוה 
שוקיב רצי  רבדהו  הינמור ,) ןילופ , היסור , הינמרג ,  ) תיסאלק הקיזומל  הנזאה  לש  םינש  תכורא  תרוסמ  םע  תויאפוריא 
םיפוגו תומלוא  ומקוהו  ץראב  הקיזומה  תוברת  העצקמתה  םירשעה  תונשב  .תולודגה  םירעב  רקיעב  וכרענש  םיטרצנוקל 
םלואב ביבא , לתב  ןדע '  ' םלואב לשמל ,  ) תולודגה םירעה  שולשב  רקיעב  ועיפוהש  תולהקמ ,) תורומזת , הרפוא ,  ) םיירוביצ
הדבועה איה  בושייה  תפוקתב  תיסאלקה  הקיזומה  לש  התויזכרמל  השחמה  הפיחב .) םואסילוק '  ' םלואבו םילשוריב  ןויצ ' '

.תולודגה םירעה  שולשב  םיניזאמ  מ-15,000  תוחפ  אל  הל  וניזאה  תינומרהליפה  תרומזתה  תמקהמ  םימי  הנומש  ךותש 
ב- עיגה  םייונמה  רפסמ  .םיטרצנוק  תינומרהליפה 189  תרומזתה  הכרע  המגודל , םינשב 1955-1954, . 1999 גרבשריה ,

יעדוי יפל  יכ  בתכנ  הלשממה  ןותנשב  ךא  ןורטאיתל  םייונמה  לע  םירפסמ  ורסמנ  אל  םינש  ןתואב  1951-1952 ל-17,000 .
,370 'ז , ישת הלשממה , ןותנש  םינורטאיתה ,' ', ' תינומרהליפה '. ' םלועב רתויב  םיהובגהמ   ' אוה ןאכ  םירקבמה  זוחא  רבד ,

.374
, םיימוקמו םיימואלניב  םיסוניכל  תילכת  בר  זכרמכ  שמיש  אוה  םקוהש ב-1950 . המואה ,' יינינב   ' היה ץראב  לודגה  םלואה 

.ןומרא עונלוק  הפיחבו  רתויב , לודגה  םלואה  המיבה  ןורטאית  היה  ביבא  לתב  .תונמאו  תוברת  יעפומו  םידירי  תוכורעת ,
ןורטאית תמקה  .תובשומב  תורתלואמ  תומב  לעו  םע  יתבב  תולודגה , םירעב  עוניארה  תומלואב  וכרענ  ןורטאיתה  תוגצה   .6

המבה תויונמא  תריבכ  ביבא  לת  לש  הדמעמ  תא  וקזיח  ( 1944  ) ירמאקה ןורטאיתו  הבקסוממ ב-1926 ) הצרא  הלע   ) המיבה
םינושה תוארטאיתב  .בושייה  תפוקתב  רתויב  םיבוהאה  יוליבה  ידקוממ  דחא  התייה  ןורטאית  תוגצהב  הייפצ  .לארשיב 

ןיב .ימלועה  ראוטרפרה  בטיממ  תודבועמו  תומגרותמ  תוגצה  ןכו  שדחה  בושייה  יווהמ  ואיבהש  תוירוקמ , תוגצה  ולעוה 
שילש ןיב  ןורטאיתב  ורקיב  וזה  הפוקתב  מ-300 . רתויל  הנשב   110- כמ יפ 3 : תוגצהה  רפסמ  לדג  םינשה 1948-1931 

ינש לש  םתרשמ   ' הגצההש הדבועה  איה  ןורטאיתל  התייהש  המוצעה  תוירלופופל  השחמה  .תידוהיה  הייסולכואה  תיצחמל 
.שיא לש 134,000  להק  ינפל  םעפ  תוחפ מ-150  אל  ירמאקה  ןורטאיתה  ידי  לע  התלעוה  םינודא '

ץראב 24 ומקוה  הנידמה  תישארל  דע  .םירשעה  תונש  תיצחמב  .םירשעה  האמה  תישארב  רבכ  ץראב  ולחה  םיטרס  תונרקה   .7
הייפצה רועיש  .ןויצל  ןושארב  הווקת ו-1  חתפב   1 הירבטב ,  1 םילשוריב ,  4 הפיחב ,  6 ביבא , לתב  םכותמ 11  עונלוק , יתב 

ןיב 500 ל-600 ענ  םינשב 1944-1943  ועיגהש  םירזה  םיטרסה  רפסמ   ) םיימואלניב םיחנומב  םג  הובג  היה  תע  התואב 
םשל .ידמל  הובג  עצוממ  הנשב -  םיטרס   15- כב עצוממב  תופצל  גהנ  לארשי  ץראב  ידוהי  בשות  לכ  .הנשב  םיטרס 

לש עירכמה  בורה  .(. 1999 ןמרמיצ ,  ) שפנל הנשב  תויפצ  כ-52  לע  תע  התואב  דמע  עצוממה  תירבה  תוצראב  האוושה 
.ב ' הראו הפוריאב  םתעפוה  דעומל  ךומסב  תוימוקמ  הצפה  תורבח  ידי  לע  אבוי  עונלוקה  יתבב  ונרקוהש  םיטרסה 

, םיצוביקבו רפסה  יתבב  םיגחהמ  רעונה , תועונתב  םיציזמוקהו  יווהה  יברעמ  םיפשנה , בורמ  דרפנ  יתלב  קלח  ויה  םה   .8
םינוריש תועצמאב  םינומזפו  םיריש  לש  תובר  תואמ  וצפוה  בושייה  תפוקתב  .תורצעהמו  תוברתה  יברעמ  טרופסה , יסוניכמ 

, רונמ ; 1999 רחש , ואר :  ) רעונה תועונתבו  אבצב  ץוביקב , תוגוזו  לגעמ  ידוקיר  לש  תרוסמ  החתפתהו  תוישיא , תורבחמו 
.המבה יעפומ  תרגסמב  יקסעה  םוחתל  םג  תודקרההו  רוביצב  הרישה  תוברת  הסנכנ  ןמזה  םע  (. 1999

'(. ול הל  יל   ' ןורטאיתלו םוקמוק ' ל' אטאטמ ,' ינייפוא ל' היה  אוה   ) רודיבב יאשידיי  - ידוהיה רומוהה  טלש  הנידמה  םוקל  דע   .9
לודגה וקלחב  רומוה   ) רחא דצמ  יתדעו  דחא  דצמ  יגלטסונ  - יאח ' מלפ שדח  רומוהל  ךרד  הז  רומוה  הניפ  הנידמה  םוק  םע 
םוידמה ברע .) תוצראמ  םילועה  רקיעב  םילועה -  לש  תיתוברתה  םתוגליעל  געל  אוה  ירקיעה  ביטומה  ובש  יפיטואירטס ,
גולאיד וא  גולונומ  לש  רצק  עטק  ץטקס - )'  ) ןוכרעמה היה  הפוקת  התואב  רודיבה  יעפומב  רתויב  בוהאהו  ץופנה  יתונמאה 
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גנלס ייוטיב  םיטבזי ,) ' צהו 'ה  לשרה ןונגסב   ) תוחידב בוליש  ךות  תילארשיה , היווהל  םייסופיט  םיבצמו  תויעב  ביבס  עשעשמ 
ללכוש ןכל , םדוק  דוע  השעמלו  בושייה  תפוקתב  רבכ  ותישארש  ןוכרעמה , .תימוקמ  הגעו  הקימימ  לש  םייוקיחו  םייממע 

.ץראב ירלופופה  ירודיבה  רנא  ' זל ךפהו  הנידמל  םינושארה  םירושעה  ינשב  תינושלו  תיתונמוא  הניחבמ 
'. לנשפ  ' אשד םהרבאו  ןומגא  בקעי  קידוג , ארויג  םיקיפמה  ויה  ויליבומ   .10

תונשב םא  .תימויה  תונותיעב  םג  הפקתשה  לקה  רודיבה  תוחתפתה  חרקה .' לע  השפוח   ' וא סרגניס ' לגניוס  ה' לשמל   .11
תונשב םישורד , תועדומו  תויללכ  םוסרפ  תועדומ  ךותב  םייובח  ויה  יאנפו  רודיבב  וקסעש  םימוסרפהו  תועדומה  םישימחה 

תורופאה תומישרה  .םידומע  רפסמ  ינפ  לע  סרפתהש  רדגומ  רודמל  רודיבה  ךירדמ  ךפה  םיעבשה  תונשב  רתוי  דועו  םישישה 
.רתוי תמכחותמ  היפרגופיטו  תונומת  םע  תויביטקרטא  תועדומב  הגרדהב  ופלחתה 

סירא ירקיזע , הזילע  יראמד , הנשוש  ינוקרי , הפי  םירפועה ,' ', ' םיאדודה ', ' םילוגנרתה ', ' קורי לצב  ', ' ןוקריה רשג  תיישילש  '  .12
.דועו ןייטשנייא  קירא  ןיישרבלא , הוח  תשק , ישש  ןאס ,

(. חתפנש ב-1957 םיטרצנוק  םלוא   ) ביבא לתב  תוברתה  לכיהב  םייקתה ב-1960  ןושארה  לביטספה   .13
.ספורפ יבצ  ןורהא  ידי  לע  דסונ  אוהו  םייקתה ב-1961 , ןושארה  לביטספה   .14

ןד טלש  תונויארה  תכלממבו  רצנ , יפא  היה  רוביצב  הרישב  הליבומה  תומדה  ןזור , לאומש  היה  םינודיחב  הליבומה  תומדה   .15
.יש לאומש  וירחאו  ץומא  ןב 

1992 ו-1999. , 1978 , 1973 ץכ ,  .16
לש היגולואיכראל  םינואיזומה  תאו  תובשייתהה  תישאר  לש  עבטלו  הקיאדויל  תילארשיו , תידוהי  תונמואל  םינואיזומה  תא   .17

עצבתה תינויצה  תובשייתהה  דועית  .בורקל  קוחרה  רבעהמ  שגדה  תא  ובסהש  םינואיזומ  ופילחה  םישישו  םישימחה  תונש 
תוקבדהו םילאידיאה  רחא  שופיח  אלא  הרבעו  ץראה  םע  רשקה  תקדצהל  המדאה ' ןמ  תוחכוה   ' דוע אל  .השדח  טבמ  תדוקנמ 
םירוזחשו םינושאר ' םיתב   ' תומדב תואטרדנא  תיינבו  םהישעמ  לש  סנ  לע  האלעה  םינושארה , םיבשייתמה  לש  םיכרעב 

.רבעהמ
םג םיחיצנמל  ופרטצה  המצע , תא  דעתל  התברהש  הקיתווה , תובשייתהה  דצל  .רבעבמ  םינווגמ  ושענ  םיחיצנמה  םיפוגה  םג 

'ל וחמ אבוהש  ףסונ  יוניש  .םרבע  לש  סופאה  תא  רזחשל  ולחהש  םייתדע  םיפוגו  חותיפ ) תורייע  ' ) היינשה לארשי   ' ישנא
.םיפסוא וא  םיעצמא  ילעב  םייטרפ , םישנא  תמזויב  םינואיזומו  עדמה  ינואיזומ  אוה  לארשיל  ומצע  םיאתהו  םינומשה  תונשב 

וכע לביטספ  דרע , לביטספ  לק :' ףוטפטב   ' התנתשה המגמה  .םיבר  םילביטספ  לארשיב  ומייקתה  אל  םינומשה  תונש  יהלשב   .18
רפכב ןוילעה  לילגב  תירמאקה  הקיזומה  ימיו  שוג  ובאב  הקיזומה  לביטספ  לאימרכב , לוחמה  לביטספ  רחא , ןורטאיתל 

תובורמ תונידמה  תחאל  םויה  דעו  זאמ  תבשחנ  לארשי  .םרזל  ךפה  ףוטפטה  םיעשתה  תונש  תיצחמ  תארקל  .םולב 
וכלה םימוחתהו  תילאמרופ , אלה  םילביטספה  תנועל  ךפהנ  תוכוס  דעומה  לוח  .היבשות  רפסמל  סחיב  םלועב  םילביטספה 

, עונלוק בוציע , תועסמו , עבט  תורפסו , הריש  רולקלופ , לוחמ , דועו ,) קור  לארשי , ץרא  זא , ג' תיסאלק ,  ) הקיזומ וברתהו :
םילוקישמ האצותכ  לביטספ ,'  ' גשומה לש  הרדגהה  תולובג  תבחרהמ  ראשה  ןב  עבנ  לודיגה  יכ  ריעהל  בושח  .דועו  םימסק 

לג תעפשהמ  ןבומכו  םיבשותל ) תוצעומהו  םירעה  ישאר  םינתונש  םיעושעשהו ' םחלה   ' םה םילביטספה   ) םייטילופו םיילכלכ 
.תיסורה ירבוד  לש  לודגה  הריגהה 

הלעמל רבכ  ירוביצה , רזגמב  םימי  השימח  ןב  הדובע  עובשל  רבעמה  םכסה  םתחנ  ( 1989  ) ןכל םדוק  הנשש  רחאל  ב-1990 ,  .19
.עובשב םימי  השימח  ודבע  רכשב  תקסעומה  הייסולכואה  ןמ  מ-50% 

.תילארשיה הרבחל  ךירדמה  לארשי -  םישנא  .םיירוטסיה  ךרד  ינויצ  לארשיב -  בכרה  תוברת  .זוע 2011 . גומלא , האר :  .20
.ריעצה ב-1977 רודל  דוחייב  תוידסממה , תורגסמהמ  טלפמ  רתאכ  לארשיב  גשומל  הביאונ  לש  המש  ךפה  םינש  ןתואב   .21

לארשיב קורהו  פופה  ינמא  בטימ  ועיפוה  וב  רתוי , לודג  לביטספ  ךרענ   1978- בו ןושארה , הביאונ ' לביטספ   ' םוקמב ךרענ 
.תינייפוא המזגהב  ילארשיה ' קוטסדווה   ' ראותה תא  לביטספל  הרשק  תילארשיה  תרושקתה  .תע  התואב 

, שדח תוברת  רוביגל  םינש  ןתואב  היה  הבאטב , ירויצ  שפונ  רפכ  םיקהש  ןיעה , םותש  יוביילפ  - ןיימהוב - ןקתפרהה ןוסלנ , יפר   .22
תיחפ שמש , יפקשמ  יחצנ , שק  עבוכ  ףושח , הזח  תיברע , היבלג  ךורא , ןקז   ) םיפיה - םיקורזה וינוניגבו  חונה  וגזמב  למיס  אוהו 

אלש ףא  ןוסלנ , לש  ינופצה  וליבקמ  .םייח  תחמשלו  שאר )' סופתל  ', ' קרזיהל  )' םזינודהל השדחה  היצמיטיגלה  תא  דיב ) הריב 
.ביזכא שפונה  רפכב  יביבא  ילא  היה  תוירלופופ , לש  הדימ  התואב 

.םילשורי רעי  וא  ערוזה  רעי  לשמל ,  .23
1932 ו- םינשב 1929 , ץראב  םייקתהש  ןושארה  ירודיבה  לביטספה  חרזמה – ' דירי  ומקוה ב' םיפסונ  םייערא  םיקראפ  הנול   .24

.1936
, םיסוטמ תרחרחס  םיסוס , תרחרחס   ' ובו ופיבש ) הזב  רבודמ  הארנה  לככ   ) קראפ הנולה  רכזומ  תנשמ 1957  םידלי  רפסב   .25

קראפ הנולה  לש  ומויקל  תופסונ  תויודע  רפסמ  ליכמ  ביבא  לת  תייריע  ןויכרא  טושמ .' תוריסו  םידש  תבכר  םירה , תבכר 
הייריעה ןויכראב  ךמסמב  ןכש  םייתדה , םיגוחה  ץחלמ  עבנ  ולש  קוריפהש  רשפא  .שולש  - םייתנש דמעמ  קיזחהש  ופיב ,

לת זוחמ  תישארה , תונברל  הנפוהש  תבש ,' ןעמל  תירוביצה  הצעומה   ' להנמ ךייר , השמ  לש  מ-18.4.1950  בתכמ  עיפומ 
, ןמלה .תותבשב ' קרפ  הנולה  תא  רוגסלו  םיעושעש ,' יתב   ' ללוכה ינוריעה , רזעה  קוח  תא  ליעפהל   ' השירד ובו  ופי  - ביבא

.2007
שארל ןיפיקע ,' סמ  ל' הקלחמה  להנמ  ירעי , .מ  ד'ר  ידי  לע  ב-30.4.1959  חלשנש  בתכמ  ךותמ  דומלל  ןתינ  תאז  תא   .26
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, םיסקרקו םינרדב  תוקהל  תונורחאה  םינשב  ונתוא  םידקופ  הייריעה , שאר  ינודא  : ' ראשה ןיב  בתוכ  אוה  בתכמב  .הייריעה 
ןמ םג  םלעתהל  ןיא  הידלילו , ריעה  יבשותל  םקינעמ  םהש  החמשה  לכ  םע  .יקלטיא  קרפ ' הנול   ' ובשומ תא  ןאכ  עבק  התע 

תונמאהו רודיבה  תודסומבו  םינמאב  תושק  םירחתמ  הלא  ץראל  ץוח  ינרדבו  רחאמ  הלא , םירוקיבבש  ילילשה  דצה 
האצותה .םיבוט  םיימוקמ  םינמא  ינפ  לע  םיינוניב  ץראל  - ץוח ינמא  תויצסנסה  יאמצ  םינומהה  םיפידעמ  עודיכ  .םיימוקמה 

' .עונצ םויק  םמצע  תא  םייקל  תלוכי  ןיאמ  ץראה , תא  בוזעל  םיצלאנ  ץראה  ינמאמ  םיברש  איה 
םינקתמ רשע  דחא  ללכ  םנוד  לש 50  חטש  לע  ערתשהש  קראפה  ןד .'  ' תרבחו דגא '  ' תרבח תייריע ת'א , תולעבב  היה  אוה   .27
הלסורק םיסוטמ , תלסורק  םיליפ , תלסורק  םיסוס , תרחרחס  קנע , לגלג  תושגנתמ , תוינוכמ  םידש , תבכר  םייסאלק :' '

איהו םוקמה  תא  םייטרפ  םיפתוש  תרבח  השכר  תנשב 1973  גניטרק .'  ' תוינוכמו םירוברב  לבכר , הנירלב , תיקלטיא ,
דחא לכ  םיבר , םינקתמ  קראפ  הנולל  ופסונ  םיעשתה ) תונש  תיצחממ  לחה  רקיעב   ) םינשה ךלהמב  .רתאה  תא  םויכ  תלהנמה 
םימ תשלגמ  םידש , תרעמ  העילק , תויורחת   ) תופסונ תויצקרטאו  םיעושעש  לכוא , ינכוד  ןכו  ומדוקמ , דיחפמו  ללכושמ 

'(. וכו
ינגב קרפ  הנולה  תלעב  םיעושעשה ,' ריע   ' ידי לע  ןקתמה  שכרנ  תנשב 1993  .תיטרפ  תולעבב  היהו  םקוה  דנלרפוסה   .28

.ףנעב  לופונומ  תויהל  ךכב  הרזחש  הכורעתה ,
.ב ' הראב ךרעש  תומלתשה  תובקעב  ץוביקה , רבחו  ןלכלכ  לורק , םרוי  ד'ר  הלעה  םייפשב  תושלגמה  תמקהל  ןויערה  תא   .29

ךפה לורקש  דעו  הטלחהה , הלבקתהש  עגרמ  בר  ןמז  חקל  אל  ךא  עגושמ .'  ' לורק תא ד'ר  וניכש  ויהו  ץוביקה  ססיה  הליחתב 
הסוכת העקשההש  הווקת  ךותמ  םנוד , לש 40  חטש  לע  קראפה  תיינבב  רלוד  ףלא  עיקשה 400  ץוביקה  .ימוקמה  רוביגל 

לש 48 יתנש  רוזחמ  קראפה  לגלג  הנש  ךות  .דבלב  םיישדוח  ךות  תואצוהה  ורזחוה  לכה , תעתפהל  .םינש  שולש  ךשמב 
הפסונ תושלגמה , יתשל  .ןמזה  םע  ללכתשהו  לדג  אוהו  קשמה  לש  ירקיעה  הסנכהה  רוקמל  ךפה  קראפה  .לקש  ןוילימ 
תכירב ומכ  תופסונ  תויצקרטא  היתובקעבו  זאקימק '  ' תשלגמ הנוכמה  ןקירוה ' ' המ רתוי  הריהמו  ההובג  השלגמ  הנש  רובעכ 

ןורטאיתיפמאו יאודב  להוא  גניטרק ,'  ' לולסמ םיסוס , תווח  ומכ  םיפסונ  יוליב  ידקומ  ופסונ  םימה , ינקתמ  דצל  .הלודג  יזוק  ג'
.15.1.2004 ןשב , .קנע  - יעפומ וכרענ  ובש  חותפ 

לע ףסונ  הסנכה  יעצמא  ושפיח  םעינאו -  אלמג  דעילא , ןלוג , תואנ  באוי , תעבג  ןלוגב -  םיבשומ  השימח  רשאכ  ליחתה  הז   .30
תולגרמל תרנכה , לש  יחרזמה  ףוחב  חטש  םהל  ועיצה  ןיעקרקמה  להנימו  תרנכה  להנימ  .תורייתב  ורחב  םה  .תואלקחה 

לש ןויערה  תא  הדילוה  תרנכל  הברקה  .היחשו  טיש  טעמו  לגנמ  היה  תרנכב  ינייפואה  שפונה  הפוקת  התואב  .המרב  םהיתב 
תכירב םולאלס , תוכירב  םע  םי  תושלגמ  ללוכו  םנוד  לש 112  חטש  לע  ערתשמה  ןקתמ  לג - ' הנול  דלונ ה' ךכ  .םימ  קראפ 

ינפוא םינשלג , םישרפמ , טיש , ןומכ  ויגוסל  םי  טרופס  ןדריל , םיקאיק  ילויט  םיבובא , לולסמ  הצחר , ףוח  תיפמילוא , היחש 
.תויוליעפ הברהו  קסויק  םיגד , תדעסמ  וכו ,' םימ 

יוליב יקראפ  מ-59  תוחפ  אל  םיגלטוקמ  ןדומ ) תאצוה  םידליל ,' יוליבה  ךירדמ  םשו –  הפ   )' ב-1999 םסרופש  ךירדמב   .31
4 םי ) תבו  ןולוח  ןויצל , ןושאר  ןיעה , שאר  הווקת , חתפ  ןג , תמר  ביבא , לת   ) זכרמה רוזאב  .ץראה 18  יבחרב  תויצקרטאו 
, הפיח רוזאב   7 הרדחב ,  1 הביבסהו ,) הננער  הילצרה ,  ) ןורשה רוזאב   7 חלמה , םי  ןופצו  םילשורי  רוזאב   6 תובוחר , רוזאב 

םישדחה יוליבה  ידקומ  תליאו .) חלמה  םי  דרע , תג , תירק  ןולקשא ,  ) םורדה רוזאב  ו-9  ןופצהו , לילגב   7 תוירקהו , למרכה 
, תוינוכמ  ) ירוטומ רתא  וכו ,)' לוח  זגרא  תושלגמ , תודנדנ , םהבש  םייסאלק  םידלי  ינקתמ   ) םיעושעש ינג  םיללוכ :
, טיש  ) תויביטרופס תויוליעפ  הריצי , תואנדס  יח ,) תוניפו  תויח  ינג  ףוטיל , תוניפ   ) תויח םע  תויוליעפ  םיפי ,) ג' םינורוטקרט ,

תונוכמו קינקיפ  ירוזא  םיחפנתמ ,) םינקתמו  ירובמי ' ג' ', ' ןותלעפ  )' םידליל הייקחשמ  היחש ,) תוכירבו  טרופס  ישרגמ  גיד ,
.םימ יקראפו  בשחמ ) יקחשמו  תועבטמ  לע  םילעופה  םיקחשמ  לזמ , יקחשמ   ) קחשמ

תרבח הרכמ  ב-1993  .דבלב  םינורוטקרט  הרשע  ץראב  ורכמנ  תנשב 1988  .םינורוטקרטה  תנפואל  רשאב  המגודל , ךכ   .32
הכפה לארשי  .םיעונפואה  תוריכמ  ךסמ  רתוי   50% םינורוטקרט -  ורכמנ 3,000  אישה , תנש  .םילכ ב-1995 , הדבל 1,000 

תוצראל ץוחמ  םלועב  הרבחה  לש  רתויב  לודגה  ןאוביכ  רכוה  םידעי , תרבח  סירלופ - '  ' ןאובי .םינורוטקרט  תמצעמל 
ןיחבהל ושקתה  אל  םה  .העפותה  תא  ןיבהל  תוסנל  ידכ  ץראל  ועיגה  הרבחה  לש  םילהנמ  לש  תחלשמ  .תירבה 

וליפא םימעפלו  םינגרואמ  םילויטב  םיבשומב , םיצוביקב , רבדמב , תודשב , םיה , יפוחב  רוח , לכב  םיצרוש  םינורוטקרטהש 
יליבשבו םיפוחב  ירוביצ  דרטמל  וכפה  רבכ  םינורוטקרטה  םיעשתה  תונש  יהלש  תארקל  .םירעה  יזכרמב  םינאוס  תובוחרב 

רבכ הנש , רובעכ  לבא  .םינוש  םיגוסמ  חטש  יבכר  תוחפ מ-40,000  אל  היליבשו  לארשי  ישיבכ  לע  ועסנ  .ץראה ב-1996 
םע םיפי  ג' ' ) עברא לע  עברא   ' יבכר לש  השדחה  הנפואה  התארנ  רבכ  קפואב  .דבלב  םילכ  ל-400  תוריכמה  ףקיה  ללצ 

.27.4.1998 ףסוי , - רב הלודג .) עונמ  תמצוע 
, הדעסמ ללכ  רשא  יתילכת , בר  םיתוריש  הנבמ  םקוש  ףרוחה 1972  תנוע  תארקל  ונבנ ב-1971 . לבכרהו  הקלחהה  ינקתמ   .33

השילג ילולסמ  הרשע  השולש  רתאה  ללוכ  םויכ  .יקס  דויצ  תרכשהל  םידרשמו  יקסל  רפס  - תיב הנושאר , הרזע  תנחת  ןונזמ ,
.ףרוחה ךלהמב  םיליעפה  תונוש , תומרב  םינווגמ ,

, ןייטשלקניפ .הפוריאב  םילודגה  השילגה  יבחרמל  םבור  'ל , וחב יקס  תושפוחל  ואציש  שיא  ףלא  לע 40  חווד  תנשב 2007   .34
.1.1.2007

.18.1.2004 ןמקילג ,  .35
תונולמ לש  זוכיר  היה  ןהבש  למרכה ,) םורב   ) הפיחו ןועבט  תיירק  אתא ,)  ) למע תיירק  הלוטמ , הירבט , הינתנ , הירהנ ,  .36

67/84

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



.לארשי לש  טיקה ' ירע  ובשחנ ל' םינויסנפו ,
הארבהה יתב  מ-51  דחאב  הארבה , ימי  הרשעל  הנשל  תחא  תאצל  ץראב  םידבועה  רוביצ  גהנ  ךרעל , תונשמ ה-50  לחה   .37

, ירא ןב  .תורדתסהה  תודסומ  לש  תרוכשמה  שולתב  הארבהה  ימדמ  עיגה  ןומימה  .םידבועה  תורדתסה  לש  המלחההו 
.27.7.2007

'ם ב-60,000. קשה לש  עוגרמה  יתבב  שפונה  ימי  רפסמ  םכתסה  םינשב 1963-1962  יכ  הלשממה  ןותנשב  חווד  'ד  כשתב  .38
ילארשיה קושב  ןומטה  יקסעה  לאיצנטופה  תא  וניבה  םה  .ןודנולמ  סיאול  םיחאה  וליבוה  ץראב  ןולמה  יתב  תכפהמ  תא   .39

הרבח סיאול  דיוויד  םיקה  ב-1981  .הלדגה  םישפונה  תייסולכואל  םאתומה  טמרופ  ורציו  תליאב -  טרפבו  ררועתמה - 
לש יחרזמה  הרבעמ  טסוגואב 1984 ) ךנחנ  ' ) המלש ךלמה   - ' תשרה לש  ןושארה  ןולמה  תא  הנבו  לטורשי '  ' םשב תילארשי 

םירדח  420 םידממה : ויה  הלא  הנושארבו  שארב  : ' הרבחה הרצייש  השדחה  החסונה  תא  ראית  רקסביל  ירא  .תליאב  הנוגלה 
, ןולמה לש  הנושארה  הקלחמל  ושענו  ךלמה ' תומוק   ' םשה תא  ולביק  תומוק 10–13  .םיבכוכ  השימח  תמרב  תוטיווסו 

תניחבמ וחפוק  אל  םיליגר ' םיחרואה ה' םגש  הנושארה  םעפה  התייה  וז  תאז , םע  .םלועהמ  םיחרואו  םימ  ' חאל חוריא  תקפסמה 
םהבש םידקומ  המכ  ללכ  ךלמה ,' ןחלוש  , ' ןולמה לש  יזכרמה  לכואה  רדח  .תימונורטסג  אל  יאדווב  םהל , ועצוהש  םיקונפתה 

17.4.2011 רקסביל , .הלבגה ' אלל  ושגוה  לוהוכלא -  תוברל  תואקשמהו -  תונונגס , ןווגמב  םידעוסה  יניעל  לכואה  ןכוה 
רודיב יתווצ  ןכו  לולכ ' לכה   ' לש טפסנוקה  גצוה  ץראב  הנושארל  (. 2011 למרכ , םג  ואר  ץראב  ןולמה  יתב  תוחתפתה  לע  )
םמצע תא  ומיאתהו  היצפסנוק  וניש  ץראב  תונולמה  בור  .ברעב  םירגובמה  תאו  רקובב  םידליה  תא  םיליעפמש  ןולמה  םעטמ 
תוריית הספתו  הכלה  ךכ  .(. 17.4.2011 רקסביל ,  ) םידלי םע  יוליבלו  םימלתשמ  םילידל  ותביחב  עודיש  ילארשיה , רייתל 

.תואנולמה ףנעב  ירקיעה  חתנה  תא  םינפה 
.27.7.2007 ירא , ןב   .40

םהבו תיברעמ ) המרב  ןולמ  תיב  רואיתל  ושמתשה  ובש  גשומה  הז  ' ) תוריית תונולמ   ' רבכ 305 ץראב  ויה  יהלשב 1980   .41
עיגה ב-1983  .שפונ  ירפכו  םיבכוכ , דע 3  תוגרדב 1  םיבכוכ ו-11,500  ו-5  תוגרדב 4  םהמ 14,000  םירדח ,  26,000

.2011 למרכ , תמדוקה .) הנשל  סחיב  לש 19%  לודיג   ) ןוילימ לש 3.5  אישל  ןולמ  יתבב  םילארשי  לש  תונילה  רפסמ 
םילארשיה םישפונה  בור  : ' ךכ תאז  ןייפא  חלמה  םיב  ןולמ  תיב  לעב  .יוצמה  ילארשיה  לש  יוליבה  ןונגס  הנתשה  ליבקמב   .42

םיחרוא תמועל  ןולמב , תוהשב  ףסכ  הברה  םיזבזבמש  םיחרוא  םה  .םפסכל  הרומתב  הברה  לבקל  םישרודו  םיינעבות  דואמ 
' אל  ' הלימה תא  חכוש  אוה  םידלי  םע  השפוחל  אב  ילארשישכ  .םמצע  םע  םי  ' גראל אל  דואמש  לשמל , היבנידנקסמ ,

תובגמ םיחקול  ןיידעש  םיחרוא  שיש  ןבומ  .ןובשח  ילב  גהנתהל  םג  ירעצל , םימעפלו , ןובשח , ילב  תונקל  םהל  רשפאמו 
תובגמ הנש  ידמ  םינוק  ונחנא  לטורשיב  .חוריאהמ  קלח  ןה  תובגמהש  םיחוטבש  הלאכו  תוינמ  ' רבחה איש  הזש  םיבשוחו 

.לכה וניסינו  תובגמה  תבינג  תכמ  תא  לסחיש  ןורתפה  אצמנ  אל  דוע  .םלועב  תורחא  תונידממ  הרשע  יפ  לקש , יצחו  ןוילימב 
.27.7.2007 ןדימ , ךותב : .וינפב ' דומעי  אל  רבד  םוש  תבגמ , תחקל  הצור  ילארשישכש  ררבתמ 

רקסהמ .ןהלש  שפונה  ילגרה  לע  ץראב  תוחפשמ  ברקב 1,500  רקס  לטוה ' באלק   ' תשר הכרע  תועיסנה  תנוע  לש  המוציעב   .43
.תויצקרטא םרובע  קפסי  ןולמהש  םיפידעמ  םה  יכו  םהלש , םתאנה  רשאמ  ונהיי  םהידליש  רתוי  בושח  םילארשיל  יכ  הלע 

םוחתל רבעב  ובשחנש  םימוחתב  םג   ) יתחפשמה אתה  ךותב  תושענש  תוילכלכ  תוטלחה  . 20.8.2003 דלפנמולב ,
תונורחאה םינשב  וכפה  תויתחפשמ ,) תושפוח  םגו  תוינוכמ  םיררקמ , הסיבכ , תונוכמ  תויזיוולט , םירוהה : תוירחאבש 

.7.8.2012 ןלפק , .רעונה  ינבו  םידלי  לש  הלדגו  תכלוה  העפשהל  םינותנל 
.1.6.2007 םולבנזור ,  .44

תוחוקלה ליפורפ  םויה  הלעמו , הדימעה  ליגב  םיססובמ  םישנא  ויה  םלועה  יבחרב  ןולמה  יתב  לש  תוחוקלה  בור  רבעב  םא   .45
, בוציע םיריחמ ,  ) הריעצה הייסולכואל  םימאתומה  ןולמ  יתב  םיזכרמ  םלועה  יבחרב  תוריית  ירוזא  רתויו  רתוי  .ריעצמו  ךלוה 

תא םימיאתמ  ןולמה  יתב  הבש  העפותה  לע  .דחאכ  םיריעצ  תוגוזו  םיקוור  דועו - ) הריווא  הקשמו , ןוזמ  טנרטניא , יתוריש 
.Morrissey, 12.3.2012 ואר : םינוש  םיטביהב  הריעצה , היסולכואל  םמצע 

לע בוכר  .תרכומ  הניגנמ  תעקוב  הלש  קרוחה  לוקמרה  ךותמש  העוער  תירחסמ  ךותמ  ונרבעל  ןכור  םש , דימת  אוה  '  .46
םילבקמ ונחנא  .םירה  שבוכ  םיזיע , יליבשב  טעוש  רקב , תורדג  לע  רתנמ  םיעלס , סמור  תוידאו , חלוצ  אוה  תאזה  האטורגה 

, דימתו .עבט  קוח  ףקותב  םש  אוה  וליאכ  .וילאמ  ןבומכ  שפנה , בישמ  סננא  - ביטרקהו תננוצה  הלוקה  תיחפ  םע  דחי  ותוא ,
.2.10.2003 רואמ , הטסק '.' לע  הנוזנבה  חקול  לקש  הנומש  : ' םפשל תחתמ  ולומ  ןנסנ  דימת , לבא 

.13.6.2002 רשיבא ,  .47
תבייחמ רפסה  תיב  םעטמ  האיצי  לכ  .לויטב  םיפתתשמה  םולש  תא  חיטבהל  ידכ  תוריהז  יללכ  רתוי  הברה  םיטקננ  םויכ   .48

דחא לכב  רוקיבהש  םירוזא  רפסמל  הקלוח  הנידמה  .ךוניחה  דרשמ  תחת  םילעופה  םינוש  םימרוג  לומ  שארמ  םואיתו  רושיא 
(. םינגוממ םיסובוטוא  קשנ , יאשונ  םיוולמ  תומכ  ךורא , וא  רצק  קשנ  ילכ   ) תינוחטיב הניחבמ  הנוש  תוכרעיה  בייחמ  םהמ 

.יתרוסמה ויפוא  תא  הנשמו  לויטה  ידעי  לע  תולבגמ  הליטמ  איה  לבא  דאמ , הבושח  ןכא  ןוחטיבה  תרימש 
(. 1964 דבוע , םע  ' ) שורית לאירבג  תשרפ  , ' ולש קחצי  לש  ורפסב  הרומה  שורית , לאירבג  תא  המגודכ  ריכזהל  ןתינ   .49

ןתיא דדומתהל  רתוי  ןהל  לקש  תויעב  םע  תודדומתהו  ןרובע  המוצע  תוירחא  תללוכ  לויטל  האיציהש  תונעוט , תובר  תורומ   .50
אל ינא  .תואלב  ' גה לע  ץורל  עוצקמכ  ךל  תרחב  תא  : ' רנסלג ילרישל  ןויארב  הרמא  תורומה  תחא  .רפסה  תיב  ילתכ  ךותב 
לש גוס  הז  יליבשב  םילויט  .דמללו  םיפי  םידגבב  התיכ  לומ  דומעל  יתרחב  ינא  .לייטל  תבהוא  אל  ינא  .הז  תא  יתרחב 
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טסוגוא 2012. רנסלג , .שנוע '
תוהובגה תותיכה  ידימלת  רובע  םידעוימ  הבילה , תינכות  יפ  לעש  תליאל , םייתנשה  םילויטה  איה  תניינעמ  תילמס  העפות   .51

דעוו םידימלתה  תושירדלו  רפסה  תיב  לש  וביצקתל  םאתהב  הזמ , הז  םכרואבו  םייפואב  םינוש  הלא  םילויט  'ב .) יו (י'א 
םיתעלו תלייטב , יונפ  ןמז  הברעב , וא  בגנב  הכילה  לולסמ  וא  תליא  ירהב  הכילה  לולסמ  םיללוכ  םבור  םלוא  םירוהה ,

ימי טרופס  תויוליעפ  ןכו  וקסיד  ללוכה  ףוס  םיב  טייש  ימי ,) תתה  הפצמה   ) םוירנישואב רוקיב  ומכ : תופסונ , תויוליעפ 
םיפוחב וא  הכירבב  הצחר  תליאב  םילויטה  וללכ  םינש  רפסמ  ינפל  דע  יכ  ןיוצי  ההובגה .) ןתולע  בקע  תורידנ  ולא  תויוליעפ  )

ןולמ יתבב  תליא , 'א  נא תיינסכאב  תעצבתמ  הנילה  .ולא  תויוליעפ  לטבל  טלחוה  ועריאש , תונוסא  בקע  םלוא  םיזרכומ ,
, הנש ףוס  תביסמ  ןיעמל  ךפה  תליאל  לויטה  יכ  םינעוט  ונחחוש  םתיאש  םיכירדמ  .םילהאמב  וא  םיבכוכ  השולש  תמרב 

.לוהוכלא ונקי  אלש  םידימלתה  ירחא  הפידרב  רקיעב  םיקוסע  םירומהו 
.6.11.2006 ץיבוקילז ,'  .52
טסוגוא 2012. רנסלג ,  .53

לגיטספה .םויה  דע  םירכומ  וירישמ  םיבר  םינשב 1987-1970 . הנש  ידמ  םייקתהש  םידלי ' יריש  לביטספ   ' םדק לגיטספל   .54
עצוב ריש  לכ  ןושארה  לגיטספב   ) תיתנשה תורחתב  םידדומתמה  םירישה  וגצוה  ןושארב , םיקלח : ינש  יתרוסמ  ןפואב  ללכ 

ןכו םיחרוא  םינמוא  ופרטצה  םהילאו  םיפתתשמה , םינמואה  לש  םיריש  ועצוב  ינשב , דליה .) עצוב ע'י  וירחאל  דימו  רמזה  ע'י 
.הכוזה רישה  לע  להקה  לש  העבצה  המייקתה  םיקלחה  ינש  ןיב  לגיטספה .' ידלי  '

.ינשה ץורעל  רבע   1993- מו ןושארה  ץורעב  לחה ב-1984  רודישה   .55
םויכ םיפתתשמ  םישנא  ןוילמ  .םייתליהק כ-2.5  רפס  יתב  םכותבו 25  לארשיב ל-149 , םיס  ' נתמה רפסמ  עיגה  דע 1985   .56

.הנש ידמ  םיס  ' נתמה תויוליעפב  עצוממב 
.םיעבשה תונשב  ועיפוה  ץעהו  סלגרביפה  ינקתמ  .ןוטבמ  םירדוסמ  םיקחשמ  ישרגמ  הנושארל  ועיפוה  םישישה  תונשב   .57

.םיקחשמה ישרגמל  הניקת  הנושארל  התשענ  םיעשתה  תונשב  .קיטסלפמ  רצח  ינקתמ  ועיפוה  םינומשה  תונש  תיצחמב 
.ב 2013 גומלא , ואר : לארשיב  תודעסמה  תוחתפתה  לע  .א  2013 גומלא , ואר : לארשיב  הפקה  תכפהמ  לע   .58

בורק תונשב ה-90  וקיזחה  המקוה ב-1995 ) ' ) רטסאב קולב   ' תרבח םג  רתוי  רחואמו  המקוה ב-1989 ) ' ) ואידיוה קנע   ' תרבח  .59
תישארב םילבכהו , ץורע 2  תעפוה  םע  .ץראה  יבחרב  םיטמואדיוו  םיפינס  תורשע  םע  ילארשיה , ואידיווה  קושמ  ל-80% 

DVD (Digital-ה רוטילקתה -  תייגולונכט  תעפוה  לבא  ואידיווה , קוש  לע  ץקה  אבש  היה  הארנ  םיעשתה , תונש 
DVD-ירישכמ ה ריחמ  תדירי  םע  .םיטרסה ב-2003 , תרכשה  תוירפס  לש  תוריכמה  תא  בוש  הציפקה  ( Versatile Disc
תנשב 2005 (. 27.6.2003 ןח , ; 1.4.2003 ןמרבולג , ואר :  ) לארשיב באה  יתבמ   40%- כב רישכמ  היה  רבכ  רלוד ,  200- כל
(. 25.8.2005 לייבגנילק ,  ) הריכמ תודוקנ  כ-1,000  ורזופ  ץראה  יבחרבו  תויונח , תורשע  םיטרסה  תרכשה  ףנעב  ולעפ 

תיתיבה הייפצה  תכפהמ  .היזיוולטל  ועיגהש  ינפל  הברהו  עונלוקב  םתעפוהל  תוכימסב  תוירפסל  ועיגה  םישדחה  םיטרסה 
רושעה תיצחמב  .הנשיה  הייפצה  תיווח  םע  תורחת  הרצי  איהש  ןוויכ  םייתרוסמה , עונלוקה  תכירצ  יסופד  לע  העיפשה 

.הז רחא  הזב  םירגסנ  םינוינקבו  םירעה  יזכרמב  םיימיטניאה  עונלוקה  יתבש  ךכ  לע  חווד  רבכ  שדחה  םוינלימה  לש  ןושארה 
ליבקמב .ריעל  ץוחמ  םימקוממש  יטיס , המניסה  תמגודכ  עונלוק , תומלוא  תורשע  םיליכמש  םיסקלפמוק  םתוא  ופילחה 

לככ הבורק  היווח  הפוצל  קינעהל  תוסנמש  תויתיב , עונלוק  תוכרעמ  שוכרל  ןמצעל  תושרהל  ולכי  תוחפשמ  רתויו  רתוי 
אלא םיטרס  תנרקהל  קר  אל  ושמיש  יתיב  עונלוק  תוכרעמ  .טרסל  האיציב  תוכורכה  האצוההו  החרטה  ילב  רוקמל , רשפאה 

םינכתה לש  תונימזה  עקר  לע  הקזחתה  תאזה  המגמה  .תויתחפשמ  תונומת  ןירקמו  הקיזומ  ןגנ  םיקחשמ , תנוכמכ  םג 
דוע תיטרפה , תיתיבה  עונלוקה  תכרעמב  םיטרסב  תופצלו  טנרטניאהמ  םינווגמ  םינכת  דירוהל  ולחה  םישנא  .טנרטניאב 

.2.11.2007 יניס , .לארשיב  עונלוקה  יתבל  ועיגה  הלאש  ינפל 
- שו לע 28  דמע  עצוממה  ןקחשה  לש  וליג  יכ  חוויד ב-2002  'ב , הראב םיקחשמה  תוינרצי  בור  תא  דגאמה  ןוגרא  , IDSA-ה  .60

ירישכמ  ) תושדחה תולוסנוקהשו  יאקירמא , תיב  לכב  טעמכ  אצמנ  בשחמהש  הלע  רקסהמ  .םישנ  ןה  םינקחשהמ   43%
, םיבשחמה תויונח  .יתיבה  ןולסה  לע  הגרדהב  תוטלתשמו  רתוי , רגובמ  להקל  תונופ  ןשייטסיילפה ) ומכ  ואידיווה  יקחשמ 

קסעל השענ  הזה  ביבחתהו  ןשייטסיילפל 1 ו-2 , םיקחשמו  בשחמ  יקחשמ  לש  ןווגמ  עיצהל  ולחה  םירפסהו  ידרשמה  דויצה 
, ףשר ךותב : תמועל 6% ב-2001 . קושהמ –  כ-13%  ב-2002  וספת  םירגובמל  םידעוימה  םיקחשמ  .םיבר  רובע  רכממ 

.8 , 17.12.2002
תניחבמ םלועב  םיליבומה  םה  לארשי  ידלי  יכ  וארהש  ימלועה , תואירבה  ןוגרא  לש  רקחמ  תואצות  ומסרופ  טסוגואב 2008   .61

.היגלטסונל םיכפהנו  םיכלוה  רצחב  םיקחשמו  תינפוג  תוליעפ  יכ  רבתסה  .בשחמב  ימוי  שומישו  היזיוולטב  הייפצ  ןמז 
.28.8.2008 ץרווש , ךותב :

.הגרדהב ובחרוהש  םיחנמ  םע  רבעמו  השגה  יעטק  תוינכותה  ןיב  וסנכוה  ץיקמ 1991  לחה   .62
אל לבא  ןמאנ , דידי  ןבומכ  אוה  ירלולסה  ןופלטה  : ' תאז השיחממ  םהלש , הייפצה  יסופד  לע  םידלי ב-2008  הנייארש  הבתכ   .63

ינאש יתמ  היזיוולט  תוארל  יל  רתומ  : ' ןב .תוחפ  אל  הבוט  הרבח  איה  םידליה , רדחב  תמקוממ  םבור  לצאש  היזיוולטה , .דיחי 
תועש ידמ  רתוי  יתיליב  יכ  םהלש , רדחל  ותוא  ריבעהלו  ילש  רדחהמ  בשחמה  תא  איצוהל  וצר  ילש  םירוהה  : ' תימע הצור .'

םע יתבר  תחא  םעפ  : ' רוד תועשב .' יתוא  םיליבגמ  טושפ  םה  וישכעש  הרשפל  ונעגה  לבא  שפוחה , ןמזב  בשחמה  לומ  םויב 
בשחמהו היזיוולטהש  תרפסמ  אקווד  יריל  רדחהמ .' היזיוולטה  תא  יל  וחקל  ילש  םירוהה  יתוא  שינעהל  ידכו  הנטקה , יתוחא 
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.םהל השידקמ  ינאש  תועשה  רפסמ  לע  יתיא  םיחכוותמ  דימת  םירוההו  רדחב , בשחמו  היזיוולט  ןיא  יל  : ' רדחב םיאצמנ  אל 
.12.8.2008 גרבנזור , םויב .' תועש  שמח  וליפא  םלומ  תבשל  היעב  יל  ןיא 

ןכו סולפ ,' םיאושנ  ', ' לאוגה לוצלצה  ', ' תגרוח אמא  גרוח , אבא  ', ' תיתחפשמ הזירא   : ' תא תונמל  ןתינ  ןהבש  תוטלובה  ןיב   .64
', סובה ימ  ', ' דואמ םיקוחר  םיבורק  ', ' תונב לודיג  רעצ  ', ' ןוספמיס תחפשמ  : ' ןוגכ םירחא , םיצורעב  ןכ  ינפל  ורדושש  תורדס 

.דועו רייא ' לבמ  קילדמה  ךיסנה  ', ' ןאזור ', ' יבסוק תחפשמ  ', ' תחא הרידב  השולש  ', ' חיר לעו  םעט  לע  '
יתיא ; ' רבוסס ליג  םע  ףרטומ ' ו' יצחו ' רבוסס 007  (; ' 1998-1997  ) יאני לכימ  םע  תפצק '  ' םשב תילקיזומ  תינכות  לשמל ,  .65

' בלבלב , ' רהוז רב  לעי  תייחנהב  רהוז ' רב  תולובג  ו' לוב '  7 , ' ןירובד הנד  לש  הבוכיכב  סנו ' הנדנב ג' , ' בגש יתיא  םע  ייתוברו '
.דועו ןטייר  תרפא  םע 

.דועו םיפלקה ' תדכול  הרוקאס  ', ' וה - יגוי ', ' ןומיקופ ', ' לוב ןוגרד  : ' לשמל  .66
.דועו םיקנופמ ' ', ' םיכאלמ טעמכ  ', ' וטיטפ ', ' רוא תניפ  ', ' תונטנטק : ' לשמל  .67

', ןואילופנ תעבגמ  םידליה  ', ' תאזכ היח  ןיא  ', ' םיבוטה 'ה  רבחה ', ' תומודא ', ' היינש תבש  לכ  ', ' המב םלועה  לכ  : ' לשמל  .68
.דועו תומ ' ' גיפה '

תוניחבל ומשרנ  םיריעצ  ףלא  תוחפ מ-50  אל  לשמל , ךכ  .דלונ  בכוכ  תינכותב  ףתתשהל  םוצעה  שוקיבב  שקבתמ  רבדה   .69
.31.12.2003 טנילאב , רבמצדב 2003 . השדחה  הנועה 

 . 27.8.2010 גרפ ,  .70
תאז םע  .םידליה  ץורע  תא  יעמשמ־דח  ןפואב  םיפידעמ  ( 34%  ) יאליגב 13-6 םידליהמ  שילש  יכ  הארמ  תנשמ 2010  רקחמ   .71

, תיצורע - בר היזיוולטב  .יגול  ץורעב   9% ־ו ןואידלוקינב   15% ינסיד , ץורעב  םיפוצ  םהש  וחוויד   21% םיבר : םירחתמ  ול  ומק 
ןכ יכ  הנה  .ימוקמה  םידליה  ץורעמ  םיסגונ  םהלש , ןיינעה  ימוחתב  םילפונש  לבא  םידליל  קר  םידעוימ  םניאש  םיצורע  םג 

.פוהו  HOT VOD טרופסה , יצורע  תא  םידקופ  םהש  וחוויד  םידליהמ   2%
בכוכ הזיא  םידליה  ולאשנ  רשאכ  .היזיוולטה  יבכוכ  תצרעה  יסופדב  םג  תרכינ  ימוקמה  םידליה  ץורע  תעפשהב  תוחיפה 
לביק רקנד  ןרו  לביק 11%  ירסומ  לט  .תדחוימ  הפדעה  םהל  ןיא  יכ  וחוויד  .ישיא 17%  ןפואב  שוגפל  םיצור  ויה  היזיוולט 

.2% ־מ תוחפל  דחא , לכ  וכז , יטילאיר  יטילפו  יול , הדוהי  סיאול , לקיימ  . 8%
הפישחהמ האצותכ   - 'ל וחמ הזע  תורחת  םהל  שיש  םושמ  םג  םילארשיה  םידליל  םייביטקרטא  תוחפ  םיימוקמה  םירוביגה 

חמש היה  ללכב  יכ  חוויד  ( 11%  ) םידליהמ דבכנ  קלח  ןכ , יכ  הנה  .היצזילבולגה  יכילהתמ  קלחכ  םיינוציח , םינכתל  תרבוגה 
.7.1.2010 בהי , .ץראהמ  אלו  'ל  וחמ םיבכוכ  שוגפל 

, ץולח ; 2008 רוש , ואר : ופיב , םאמחה  ןודעומב  ילארשי , אקיאו  ילואש  םיחאה  ומיקהש  ןושארה  קטוקסידה  לע   .72
.11.12.2008

םתולעבב ביבא  לתב  ןוקריה  בוחרב  חתפנש ב-1977  ( La Club ' ) ןודעומה  ' היה ץראב  תיזוידנרג  תינודעומה  היווחה  ץולח   .73
תבחר וילעמ  םיפילק ; - ואידיו ונרקוה  וילעש  קנע  ךסמ  םע  יבול  תומוק : שולש  ללכ  ןודעומה.ילואש  ידטו  יפר  םיחאה  לש 

םינדקרו הקיאזומ  תוארמ  םייושע  תוריק  תוארמ , רודכ  ןשע , תנוכמ  תללכושמ , הרואת   ) תילרטאית הרואפת  םע  וקסיד 
יוליבה תוברתב  בושח  םידקת  הוויה  ןודעומה '  ' .יתפרצ חבטמ  םע  הדעסמ  תישילשה  המוקבו  םייעוצקמ ,) תוינדקרו 

התיה תיתוברתה  ותעפשה  תאז , םע  דחי  .ןצחומ  םזינודה  רדישו  'ל  וחמ םישדח  םיטרדנטס  אבייש  ןוויכ  תילארשיה ,
לתה המהובה  ישנא  םבור  תוחוקלה ,  ) םירישע ייוליבל  דעונש  יביסולסקא , םירבח  ןודעומ  ותויה  לשב  ידמל , תמצמוצמ 

(. םייתנש יונמ  ימד  רלוד  ומליש כ-1000  תיביבא ,
.ץראב תינודעומה  היווחה  תוחתפתהב  דחוימב  בושח  ךרד  ןויצ  עבק  ביבא , לתב  םירתא  רכיכב  לעפש  םואסולוקה ,'  ' ןודעומ  .74
שמיש הליחתבו  םירתא , רכיכמ  קלחכ  רטכר  בקעי  לכירדאה  ידי  לע  ב-1975  הנבנ  קטוקסידה  ןכש  וב  לוגעה  הנבמה 
םגדמ קטוקסיד  וב  םיקהו  שריה  ימס  םיקסעה  שיא  םוקמה  תא  שכר  .םולש ב-1982  ובלכ  לש  ףינס  התייהש  ובלכ  תונחכ 

לכירדאה קרוי ) וינב  ןודעומ 54 '  ' תארשהב  ) ןנכת תעה , התואל  ינשדח  היהש  םינפה , בוציע  תא  .לארשיב  הארנ  םרטש 
, ףסכ עבצב  דופיר  הללכ  ןודעומב  הרואפתהו  העודיה , סנו  ג' סיירג  תרמזה  העיפוה  החיתפה  עוריאב  .ץיבודוג  לארשי 

.לארשיב תונושארהמ  רזייל  ינרקו  ןודעומה  תומוק  ןיב  הרביחש  השלגמ 
המכ ירחא  רגסנ ב-1992  ןודעומה   ) ןייטשלימ יבצ  ידי  לע  יולה  הדוהי  בוחרב  ףתרמב  חתפנש ב-1982  ןיווגניפ ,' ןודעומ ה'  .75

םיחנומב היווחה  תא  וראית  םירקבמה  ינושאר  .המידק  תחא  הגרדמ  ץראב  תינודעומה  היווחה  תא  חקל  םילעב ,) יפוליח  המכו 
םע קנאפ ,' ' לו ביוו ' וינ  ל' תיב  ןיווגניפה  היה  ה-80  תונש  ךלהמב  . 19.7.2001 ןולא , ואר : .תומסקיהו  יתוברת  םלה  לש 

.רצק ןמז  ךות  וקרפתה  םבורש  םיפסונ , םיריעצ  םיבכרה  תורשעו  קבקירש  םאיס , םא.סקא.יד , קילקה , סיטרופ , לש  תועפוה 
ויה םיטלובה  .םיינודנולה  םינודעומה  תארשהב  םיפסונ  םינודעומ  היישעת ) ירוזאב  בורל   ) וחתפנ ןיווגניפ ,' ה' תובקעב 

' קנאדג ה' ופי , - ביבא לתב  ןסקור ' ו' יתימא ,' ןמז  ', ' טפרדרבוא ', ' המרניס ', ' וקוריש ', ' דווקילה ', ' ןד עונלוק  ', ' דנוארגרדנאה '
.הפיחב היינשה ' ריעה  ו' ןומרא ' םימלשוריה ו' רגנאה ' ' הו הזופסקא ' ' ' סרוגתיפ ', ' ילר דנא צ' סולרק  ; ' ןג תמרב 

העובל ביבא  לתב  'ר  עמה רוזא  תא  הכפה  'ל , וחל םינפה  םע  םינומשה , תונש  יהלשב  תינכרצהו  תימזיה  הלכלכה  תוחתפתה   .76
םיידדצה םינודעומהו  םיקטוקסידה  תא  .הלילה  ייחב  ראשה  ןיב  ףקתשה  יונישה  .תיאקירמא  העפשהב  השדח  תויפאי  לש 

תומוקמ תא  רידגה  ץראב , םינודעומה  תוברת  תוחתפתה  תא  רקחש  רוש , ןסינ  .סבאלק  - הגמ לש  שדח  רוד  ףילחה  םיעונצהו 
ולא תומוקמ  השעמל , .ומייקתה  ובש  בחרמב  םתוחכונ  עינצהל  ושקיב  אלו  םמצעב  ושייבתה  אלש   ' ימכ םישדחה  יוליבה 
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תוכלוה תויתוברת  תויורשפא  לש  רושעב  ורגבתהש  םיריעצה  םילבמל  םמצע  תא  םיאתהלו  חטשה , ינפ  לעמ  טלבתהל  וסינ 
ושמיש רבעבש  םידממ , ילודג  םיללחב  הישעת , ירוזאב  ומקמתה  םינודעומה  .םילדגו  םיכלוה  םייוריג  לשו  תוברתמו 
יתלבה תיפסכה  העקשההו  םלדוג  לבא  םיינוריעה , יוליבה  יזכרממ  קחרה  ומקומ  םה  םנמא  .םינוש  םילעפמל  םירתאכ 

דובכ תארי  לש  תמיוסמ  הדימ  תוחפל  ושוחי  םהירקבמ  יכ  וחיטבה  דחאו –  דחא  לכב  םירלוד  יפלא  תואמ  םהב –  תלטובמ 
ןאכ (. 281 מע ' , 2008 רוש , '. ) ןוטב יושע  רק , יטסילמינימ , בוציע  ביתכה  םינודעומה  לש  שעותמה  יפואה  .רעשב  םאובב 

.ךכ רחא  רושע  חרפש  רכונמה , תינורטקלאה  הנוכמה  דוקירלו  תשעותמה ' הקיזומ  תיתשתה ל' ראשה  ןיב  החנוה 
, תידממ בר  תישוח  היווחל  םילימהמו  םינחלהמ  שגדה  תא  הריבעהש   MTV-ה תכפהממ  םג  עפשוה  סנארטה  םלוע   .77

.םייתוזח ייוריגל  העימש  ייוריג  ןיב  תבלשמה 
Degenhardt, Barker & Topp, 2004 Smith, 2002; Gross, Barrett, Shestowsky & Pihl, 2002; לשמל : ואר   .78

.1998 Borthwick,; Tossmann, Boldt & Tensil, 2001; Forsyth, Barnard & McKeganey, 1997
יקו ' גה ומכ  להקבו  הקיזומב  טלוש  ןטילקתה  .םיסוס  תורחתב  שרפ  אוה  יקו  ג' .יקו  ג' קסיד  לש  תובית  ישאר  יי -  -ג' יד  .79

.וסוסב
.ס ' שו ףסוי  רמות  םחורי , רימע  ריפכ , יצרא  ימח  ןחלו : םילימ  זוזל ,' הצור  ינא  : ' ךותמ  .80

.Bogt & Engels, 2005  .81
לדומש היה  יעבט  הפונת , רובצל  היצזילבולגה  ךילהת  לחה  תע  התואבש  ןוויכו  עיפשמ , ימואלניב  זכרמ  איה  ןודנולש  ןוויכ   .82
יזכרמו ברעמה  תוריבב  םיססותה  םינילופורטמה  ויה  תויעבטה  תוריזה  .םלועה  יבחרב  תוריהמב  לפכושי  סנארטה 

םירוזא יברעמה , דסממה  יניעמ  קוחר  סנארטה : תוחתפתהל  טלוב  ןורתי  וקינעה  וללה  םיזכרמה  .קוחרה  חרזמב  םיאלימרתה 
וכפהש תומוקמה  דחא  .תונוש  תונידממ  סקסו  יוליב  יבאת  םיריעצ  לש  םיזוכירו  דחוימב , הלוז  היחמ  תויולע  םע  םייטוזקא 

רבע אלמה ' חריה  תביסמ   ' לש העמש  .ודוה  ברעמבש  האוג  ףוח  היה  םלועה  יבחרמ  םיאלימרת  ברקב  תע  התואב  םיירלופופל 
ףיסוהו סנארטה , תוברתב  ינחלופ  ןווג  קצי  ידוהה  רוקמה  .תואלימרתה  לולסמ  לע  תיזכרמ  הנחתל  הכפה  האוגו  ןזואל , הפמ 
םילודג םיידוה , גנול '  ' ידבב הביסמה  תריז  תא  טשקל  לבוקמ  השענ  לשמל , ךכ , .םיילדכיספו  םייטוזקא  םיילמס  םידבר  הל 

לע םג  ועיפוה  תידוהה  תוברתהמ  םילמס  .םיפסונ  םיידניה  םיביטומו  טירקסנסב  תויתוא  םידוה , םילא  ירויצ  םע  םיינועבצו 
םיבר  ) סנארטה ירוטילקת  תופיטע  לעו  תוביסמל  תונמזהה  לע  ודוה ,) תרצותמ  םה  םג   ) תוביסמב םישבלנה  דבה  ידגב 

Shiva Space Tec, Goa Gil, ןוגכ םידוה , םה  הקיזומ  יעטק  לשו  סנארטה  ירוטילקת  לש  הצפהה  תורבח  תומשמ 
עבט יפונ  .ןגנפו  יומס  םייאב  רקיעב  דנליאת -  םורדב  ףסונ  דקומ  חמצ  ךכ  רחא  רצק  ןמז  וא  ליבקמב  המודכו .) , Shakta
הלוז הניל  תוביהרמ , תועיקשו  םינבל  םיפוח  יפורט , ריווא  גזמ  םינפ , יריבסמ  םיימוקמ  הוולש , תירפכ  הריווא  םיילרוטספ ,

הלא לכ  ןיע -  תמצועש  הרטשמ  יד ,) סא  לאו  שישח  הנאוחירמ ,  ) םילוזו םינימז  םימס  םג  ןבומכו  םימיעטו  םילוז  םילכאמו 
יבחרמ םיריעצ  יפלא  וילא  ךשומש  יפיה ,)' ל' ןכדועמה  גשומה  ' ) יטנש  ' יאלימרת בחרמ  תווהתהל  ילאידיא  בוליש  ורצי 

.הנש לכב  הילרטסואו  הקירמא  ןופצ  הפוריא ,
תודיחיו תויסנמיג  ירגובו  םיקינצוביק  ץמוק  לש  הקתפרהכ  םיעבשה , תונש  יהלשב  הלחהש  אבצ , ירחא  לודגה  לויטה  תרוסמ   .83
היילעהו תוסיטה  תכפהממ  האצותכ  ןה  העבנ  תרבוגה  התצופת  .םינומשה  תונש  יהלשב  רתוי  תינומהל  הכפה  תויברק ,

לצא קנחמ  תשוחת  ודילוה  תושקה  תויווחה  .הנושארה  הדאפיתניאהו  'ג  לש תמחלמ  תעפשה  לשב  ןהו  םייחה  תמרב  הדחה 
לופ תוביסמ ה' לש  ןעמש  .םיבוט  םישדוח  המכל  ררוואתהלו  קחרתהל  ההימכו  יאבצה  םתוריש  תא  ומייסש  םיבר  םימחול 

םייביסאפ םיפתתשממ  תוריהמב  וכפה  םתצקמ  םילארשיה , לצא  ללכ  ךרדב  הרוקש  יפכו  והנשמל , דחא  יאלימרתמ  רבע  ןומ '
.םיליעפ םיקיפמל 

לע ורמיהש  םיטילקת  תורבח  רפסמ  תועצמאב  ראשה  ןיב  רתוי , םיבחר  םילהקל  העיגה  תינורטקלאה  םידוקירה  תקיזומ   .84
םידגב ינרצי  םינרואת , תינורטקלא , הקיזומ  ינפסא  ימוקמה  קושב  ועיפוה  הגרדהב  .ל  ' וחב ורצויש  ונכט  יעטק  יפסוא  תואצוה 
םירצוי  ) תימואלניב הליהתל  וכז  ףא  םתצקמש  םיימוקמ , סנארט  ירוביג  ודלונ  םג  םתיא  .םיימוקמ  סנארט  יבכרהו  םיינחרז ,

ןרוא ומכ  םיקיפמ  ןקרב ; לייאו  , Mistica תקהל  , Indoor תקהל יקסרפ , לארה  ןיישק ,' ' גורפ לרטסא   ' תקהל ומכ  םיעצבמו 
'(. יפו ו'צ' ' D.J Zoo-B ', ' וקימ D.J  ' ומכ זיי  ידו ג' גבס  איגו  לטסירק 

תעבג שרוש , ףסוי , ימרכ  םיחמלפ , ףוח  םינצינ , ףוח  לוכשא , קראפ  ונמנ  תוביסמה  וכרענ  ןהבש  םיירלופופה  םירתאה  לע   .85
.ןיעה שארב  רצבמהו  ביבא  לת  למנ  ןד , תרומש  הידוהי , ידאו  תרומכמ , ףוח  ענמת , קראפ  קפא , קראפ  הגלוא ,

הנעטב הדי  לע  ולטוב  תובר  תוביסמ  .סנארטה  תוביסמ  תעפות  דגנכ  הרטשמה  תוחוכ  ולעפ  םיעשתה  תונש  תישארמ  רבכ   .86
וחווד וללה  םיעוריאהו  םיגגוח , ורצענ  ןהבש  תויתרטשמ  תוטישפ  וכרענ  םעפ  ידמ  .םימסב  שומישל  ריבס  דשח  ונשי  יכ 

ךא תוביסמה , ימזי  לש  םתוליעפ  תא  דחמ  השביש  הרטשמה  תוליעפ  .הרטשמה  םע  ההדזמ  טבמ  תדוקנמ  בורל  תונותיעב ,
הרטשמה םע  תויושגנתהה  .ותלבקל  עקרקה  תא  הרישכה  קוחרה  חווטבו  ותוינומלאמ , סנארטה  תא  האיצוה  איה  ךדיאמ 

רקיעב הדקמתה  התוליעפו  תוביסמה , יפלכ  הרטשמה  לש  הסחיב  ךוכיר  לח  הפוקת  התואמ  ךא  ב-1995 , אישל  ועיגה 
בגנב לוכשא  קראפב  ינויב 1995  המייקתהש  דיסא  תביסמב  .ןמצע  תוביסמה  שובישב  תוחפו  םימסה  יציפמ  תדיכלב 

םילייח השולש  קר  .םיסנכנה  לש  םהיתוינוכמ  תא  קודבל  אלא  הקיספהל  אלש  הרטשמב  טלחוה  רבכ  תועש , הכשמנש 24 
.םימס תקזחא  לע  עוריא  ותואב  ורצענ 

ילויב 1996 .השרשל  השקש  םילק -  םימס  ןושיעל  המודב  ףקיה -  תבחר  העפותב  רבודמש  הרכההמ  עבנ  םיוסמה  ךוכירה   .87

71/84

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ועדי יכ  ומשאוהש  תוביסמ , ינגראמ  השולש  לש  םטפשמב  ןתינש  ימידקת  ןיד  קספב  םדרטסמא  תידוהי  תטפושה  הבתכ 
הנזאהב קור , תעפוה  ךלהמב  םג  םימס  לוטיל  םילוכי  םימס  ינכרצש  הנעטה  םע  המיכסמ  ינא  : ' םימס םוקמב  םירכמנש 

ףאו טפשמל , דמוע  דיסאה  תקיזומ  לש  הביט  אל  יכ  שיגדהל  שי  .תיסאלק ]..[  הקיזומל  הנזאב  ףאש  ןכתיו  תיחרזמ , הקיזומל 
םילוכי וזכ  הקיזוממו  םימסב , שומישל  ונכט  תקיזומ  ןיב  תטלחומ  הקיז  ןיא  יכ  ילע  לבוקמ  .יתוברתה  הכרע  ןאכ  לקשנ  אל 
תליהק ידי  לע  שרופ  ןידה  קספ  (. 21.7.1996 בירעמ , יאבג , תירוד  לש  התבתכב  םסרופ  ' ) .םימסב שומיש  אלל  תונהיל 

תוביסממ קלח  םה  םימסש  ןוכנ , לא  העדי  תטפושהש  חינהל  רתומ  םנמאו , .היצמיטיגלל  ךרדב  ןושאר  ןוחצינכ  סנארטה 
םימסה תכירצמ  הנושה   ) םימס לש  תידוחיי  הכירצב  רבודמש  הרטשמל , השעמל  התתוא  איה  הניד  קספב  .סנארטה 

ךכ ונלש .) תונשרפ  ןבומכ  יהוז   ) רופאה םוחתב  הזה  יוליבה  תא  ריאשהל  בטומו  ןותחתה ) םלועה  תא  תנייפאמה  תנכוסמה ,
תביסמ : ' ימשר הז  וישכע  : ' יאבג תירוד  לש  הבתכ  התואב  תרתוכב  אצי  לשמל , בירעמ ,'  ' .הקיספה תא  םינותיעה  ושריפ  םג 

'. םימס תביסמ  חרכהב  הניא  דיסא 
.האוגב םילארשיה  לש  סנארטה  תביסמ  לע  עובשה  ףוס  ףסומב  תובחרנ  תובתכ  םילודגה  םינותיעה  ינש  ומסרפ  ב-1995   .88
החתפנ הלובמוב ' ישיגרתש  רקיעה  יתוחא , רבד , לכ  יחק   ' התיה התרתוכש  תונורחא ,' תועידי  מ' דלפ  הפסא  לש  התבתכ 

ב-20 .ודוהבש  ביבא ' לת  ףוח  ב' תיקנע  דיסא  תביסמב  םימי  העבש  רבכ  םיצפקמ  םיקלדותמ '  ' םילארשי יפלא  : ' םילמב
תא ודחישש  םילארשי , םה  םינגראמה  .ןיאורה  דעו  ד.ס.ל  לש  םיגוס  ןווגמ  ךרד  שישחמ , םש  גישהל  רשפא  הנמל  םילקש 

האוג תעפות  רוקיסל  בתכ  אוה  םג  חלשש  בירעמ ' (. ' יל עטקנש  סנרפרה  תא  ףיסוהל  '. ) ברעתת אלש  תימוקמה  הרטשמה 
אל קלח  ןכ , .ודוהב  דיסא  תוביסמב  הנש  ידמ  םיפתתשמ  םילארשי  יפלא  ןכ , ': ' ידוה פירט   ' הבתכה תא  ריתכה  חטשהמ ' '
שי םימסל  האוג , יפוח  לע  םש , לבא , .םימסב  רחסמ  םיסנרפתמ  םג  םיבר  ןכ , .םישק  ץרמו  תויזה  ימס  לטונ  םהמ  לטובמ 

סרוקל ומשרי  עסמה , םותב  התיבה  ורזחי  םיגגוחה  לכ  טעמכ  לבא  ער  רמגנ  הז  ןבומכ , םימעפל , .תרחא  תועמשמ 
המינהו העפותה  לע  תובתכה  חפנ  לדג  ןמזה  םע  (. 21 מע ' , 19.12.1995 באוי , רומיל  ' ) .הסנכה סמ  ומלשיו  ירטמוכיספ 

, תונורחא תועידי  'ל ,' וחב םיעוריאב  הנידמה  יגיצנכ  םיעיפומ  לארשימ  סנארט  ינמא  : ' לשמל ואר  .תיבויח  רתוי  התשענ 
הטישפמ הרטשמה  ; ' 12.7.1998 תונורחא , תועידי  סאנרטה ,'? תוביסמה  ינגראמ  תא  תרטרטמ  הרטשמה  םאה  ; ' 8.7.1998

', יקוח היה  ןורחאה  עגרב  סנארט  תביסמ  לוטיב  םאה  םויה  עירכי  'ץ  גב ; ' 13.7.1998 תונורחא , תועידי  םהירבח ,' לומ  םידקור 
, תונורחא תועידי  לארשי ,' יעקרקמ  להנממ  רושיא  סנארטה : תוביסמ  ינגראמל  ףסונ  לושכמ  , ' 16.7.1998 תונורחא , תועידי 
, תונורחא תועידי  םימס ,' רחוס  ףא  ספתנ  אל  'א  תב סנארטה  תנגפהב  הרטשמב : הכובמ  , ' ןונזיסומ ןנר  ; 10.8.1998

הווחא םולש , , ' ןיזק הנרא  ; 56-50 , 11.12.1998 ץראה , ףסומ  הביסמה ,' תא  תענענמש  דיה  , ' יטלפ לכימ  ; 11 , 12.7.1998
ןותיע םסרפ  ילויב 1998  . 14 , 16.10.1998 ץראה , ףסומ  ףוגנזיד ,' תא  ליצהל  , ' םהש תימע  ד2 ; , 18.6.1998 ץראה , רוכינו ,'

סאנרטה תוברתב  הרומח  העיגפ   ' לע תוחמל  ידכ  ןיבר , רכיכב  האחמה  תרצעל  תינומה ' האירק   ' תעדומ ביבא  לתב  ריעה ' '
חוכ ןגפמב  רכיכב  ודקרש  שיא  ףלא  כ-30  ופתתשה  סנארטל ,' סנא  צ' ונת   ' המסיסה תחת  הסנכתהש  תרצעב , לארשיב .'

.דסממה קיחל  סנארטה  תלבקל  רשג  ורציש  םיאקיטילופ  ופתתשה  םג  הנושארל  .םינטילקת  וחצינ  וילעש  םישרמ ,
סנאד לביטספ   ' תרתוכה תחת  םינומה ' בייר   ' ךרענ לוכשא  קראפ  לש  ירוטסיה  רתאב  רשאכ  בושח  ךרד  ןויצ  עבקנ  ב-1996   .89

 - עבטה קיחב  ןבור  סנארטה -  תוביסמ  וכפה  ךליאו  ןאכמ  .שיא  םיפלא  תרשעמ  תוחפ  אל  ודקפ  עוריאה  תא  סייביל .' דנא 
לכל ירחסמ  קסעכ  יעוצקמ  ןפואב  וקפוהש  םיפתתשמ  ףלא  לעמ  לש  קנע  יעוריא  םתצקמ  עובש , יפוסב  םיחיכש  םיעוריאל 

סנארט כ-100,00 תוביסמב  וליב  עובש  ףוס  לכבש  וכירעהש  ויה   ) הירפירפב םג  אלא  זכרמה  רוזאב  קר  אל  ומייקתהו  רבד 
הגוח ינגב  םינצינ , ףוחב  לוכשא , קראפב   ) קנע תוביסמ  עברא  וכרענ  הנש  התואב  .אישה  תנוע  היה  ץיק 1997  םיריעצ .)

ינג ב' הביסמל  התיה  תדחוימ  תובישח  .שיא  ףלא  םירשעל  םיפלא  תרשע  ןיב  ופתתשה  ןהמ  תחא  לכבש  ןדריה ,) קראפבו 
םוי  ' לש ילמס  םתוח  עוריאל  הקינעהש  םס ' לא   ' תדוגא תוסחב  הקפוה  איהש  ןוויכ  םימי , השולש  ךשמב  הכרענש  הגוח '

(. 344 מע ' , 2008 רוש , ' ) סנארטה תקיסומ  תייליהק  לש  תואמצעה 
םיקירבמ םיתיעל  םידומצ  םייסנכמ  תוינועבצו , תוינחרז  תוצצונ , תוצלוח  הזחו , בג  רובט  ןטב , תופשוחה  תודומצ  תוצלוח   .90

םידומצ סטרש  יט  םירבגל : .םיינועבצ  סרקינס  וא  המרופטלפ  ילענ  תורצרצק , תולמשו  ינימ  תויאצח  הרקילו , רוע  םייושע 
ילענו ךורש  םע  ןוליינ  יסנכמ  םיסיכ , יבורמ  סני  ג' וא  םיבחר  דב  יסנכמ  לבייל , תוצלוח  לוורש , אלל  תוצלוח  םיינועבצו ,

, הביסמה תנצסל  םידעוימה  םירזיבאו  שובל  יטרפ  גישהל  ןתינ  ןהבש  תודחוימ  סנארט  תויונח  ועיפוה  ףא  ביבא  לתב  .םירה 
תוינחרז תוקבדמ  רנילייא , תוקבדמ  רובטל , תוקיט ' , ' תוגורס שאר  תוחפטמ  םיזורח , ידימצ  םיצצונ ,'  ' םע םרק  םכותב :

שובלה .דועו  םינוש  רופיא  יטירפ  םיספילקו , שאר  תוכיס  םיגייד , עבוכ  םייניעל , תוריוצמ  תושדע  עורזל , םי  ' צואפ םידגבל ,
.םישוחה לכ  לע  דבועה  ינוגססו , ינשוח  לבנרקו  תיטוריא  תושופחת  תביסמ  לש  יפואו  תוזח  הנצסל  ונקה  םינושה  םירזיבאהו 

דרפנ יתלב  קלחל  ןמזה  םע  וכפהש  םיימוקמ , םתצקמ  םיאבוימ  םתצקמ  םימכסומ , םיינושל  םידוק  הרציי  סנארטה  תוברת   .91
' תוצצפ (, ' הבוט הביסמ  ' ) הנחרק (, ' וירוביג םה  םיניילבהש  לודג  הזחממ  קלח  הביסמ , תושחרתה , ' ) הנצס : ' יוליבה תפשמ 
' הננ ג' (, ' הבוט הקיזומ  ןגנל  ךישמיש  יי  ידל ג' תינפומה  השקב  ' ) שארב ןת  (, ' תיאליע השגרה  ' ) ףרטא (, ' ידולמו ריהמ  סנארט  )

(. םימס וחקלש  הלא  ' ) םיקולד (, ' הלודג האנה  )
תוכוס גחב  םייקתה  ןושארה  לביטספה  .דרע  לביטספ  היה  העפותה  תוחתפתה  לע  ףיקע  ןפואב  עיפשהש  ןושארה  לביטספה   .92

םינושארה םילביטספה  .בגנה  רוזאב  םיליעפ  תוברת  ישנא  ןויצרה , ימוחנו  זריל  הירכז  םמצע  לע  וחקל  ולוהינ  תאשכ  , 1982
רחאל .ימולהי  רדנסכלא  ומכ  םינמאו  יקחצי , לארשיו  ןוריפ  הבוט  ומכ  םיקיתו , םירמז  םהב  ופתתשהו  יגלטסונ  יפוא  ושבל 
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.שארמ םיבר  םימי  ןנוכתהל  שי  וילא  יזכרמ  עוריאכ  דרעב  העפוהב  וארש  רמז , תורובחל  הכישמ  דקומ  לביטספה  הוויה  ןכמ 
, ילכלכה לאיצנטופה  תא  והיזש  םינגרמא  וסנכנ  הנומתל  .ריעצהו  ךלה  להקהו  ינכדע , רתוי  ןויבצ  עוריאה  לביק  ןמזה  םע 

תונש ךלהמב  .םירחאו  הנישמ  תקהל  יפסכ , יתמ  רקילופ , הדוהי  יצרא , המלש  ומכ : םיריכב  םינמא  םע  קור , יעפומ  ונגראו 
, הניש יקש  םע  םוקמל  ועיגה  רשא  רעונ  ינב  תובבר  תוכוסב , עבק  ךרד  םייקתהש  לביטספל , ומרז  תומדקומה  םיעשתה 

האצותכ רעונ  ינב  השולש  תוומל  וסמרנ  וב  ןוסא  תובקעב  ב-1995  עדגנ  לביטספה  .ומויסל  דע  םימי  רפסמ  וראשנו 
ולש הנשיה  תנוכתמב  לביטספה  תא  ושדח  תונורחאה  םינשב   ) הנישמ תקהל  לש  עפומל  םיסיטרכ  לש  רתי  תריכממ 
לבא גייא ,' - וינה תוברתל  ילאמרופ  ןפואב  רשוק  אלו  סנארט  תקיזומ  ללכ  אל  םנמא  לביטספה  רמז .) תורובח  לע  תססובמה 
יחי תמ , דרע   ' תרתוכה תחת   Ynet-ב הבתכל  הביגהש  הרוחב  לש  קבקוטב  .םיריעצל  ןהו  םיקיפמל  ןה  ןוויכ  ןמיס  אוה 

תויגרוא הבוט , הקיזומ  םע  םירוההמ , קוחר  םלועה , הצק  לש  תאזה  הריוואה  ...דרעב  ףיכ  היה  אקווד  : ' תאז םיגדמ  יפיטנש '
(. 29.5.2001 יפיטנש ,' יחי  תמ , דרע  , ' הזרוטק ירא  לש  הבתכל  הבוגת  '. ) ...רקובה רוא  דע  תוביסמו  ןוינחב 

איש לע  םיפתתשמה  רפסמ  דמע  תנשב 2001  רשאכ  שיא ,  4,000 ופתתשה כ - לחהש ב-1998  לשמל , תישארב '  ' לביטספב  .93
ךכל עיגהו  םיפתתשמ   4,500 כ - םע  תנשב 1999  לחה  רתויב , לודגה  לביטספה  הלמבמוב '  ' .םיפתתשמ לש 25,000 

.םילביטספה ירתאמ  וחקלנ  םינותנה  .םישנא  לביטספב 41,000  ופתתשה  תנשבש 2004 
יטבש גניפמק  לביטספ  : ' שחרתמה לע  םימדוק  םילביטספל  םסחייתהב  רתאה  ילעב  ובתכ  תישארב '  ' לביטספ לש  רתאב   .94
תנווכ : ' בתכנ דיתעו  ןוזח  לע  קלחב  םדאהו .' עבטה  יפוי  לש  רוביחו  הקיזומ  לש  הגיגח  ולוכ  אוהו  הלודגה  שאה  וזכרמבש 

אל תויורכיה  םישדח , םירבדל  חתפיהלו  םיימוי  םויה  תוגהנתהה  יסופדמ  םימי  רפסמל  קתנתהל  ויחרואל  רשפאל  לביטספה 
www.beresheet.co.il דחילו .' הקיזומל  הריציל , תויופצ ,

ךפהו עבש , ראב  לש  היישעתה  רוזאב  ץרווש  יעורו  יסוי  םיחאה  ומיקהש ב-1988  ןטקה , קטוקסידמ  חתפתה  םורופה '  ' ןודעומ  .95
ינקתה תא  םיטיסמה  םיעונמ  כ-40  םישחור  ותרקתבש  בצועמו , קנע  םלוא  שממ : לש  המצעמל  םייפלאה  תונש  תישארב 
תמישר .הכירב  הבלבו  ץיקה  ימיב  תחתפנש  תיפורט  רצח  וליפאו  תיתמצוע , דנואס  תכרעמ  הנאו , הנא  םיללכושמה  הרואתה 
תוביסמ  ) וינומהב עיגה  להקה  .תדבוכמו  הלודג  התיה  םוקמה , תא  עובש  ידמ  ודקפש  םילארשיהו  םיימואלניבה  זיי  -ג' ידה

בגנה ירושימב  רקיעב  השחרתה  זא  דעש  תימורדה  סנארטה  תנצס  לש  ןגועה  השענו  חיכש ) ןיינע  ויה  רתויו  שיא  לש 2,000 
.26.12.03 ןיבי , ; 17.12.2003 יסדניל , .םיפושחה 

דחאכ םוחתב , םיחמומ  ידי  לע  בשחנ  יבנלא , עונלוק  ןיינבב  לדנ  לרו  קרטש  ירוא  חתפנש ב-1994 ע'י  יבנלא 58 '  ' ןודעומ  .96
תא ןודעומה  ליבוה  םינש  ךשמב  תילארשיה .' סנאדה  תמוא   ' לש התומד  בוציעו  הצפהה  היצמיטיגלב , םיבושחה  םימרוגה 

להקה תפישחל  דעו  זיי  ג' יד  לש  רידס  אוביו  רדוסמ  ילכלכ  קסעכ  ןודעומ  לוהינמ  וזה : רודיבה  תיישעתב  םישודיחה  בור 
םירטסניימל זייגה  הסינכ  לש  העפותה  ץולח  םג  היה  יבנלא 58 '  ' .הקיזומה םלועב  רתויב  םיינכדעה  םישודיחל  ילארשיה 

;2008 רוש , .םיב  ' טהל ויה  ןודעומה  יאבמ  רתויו  רתוי  ןכש  זייגה ,) להקל  ילאוסקסורטהה  םילבמה  להק  ןיב  ךותיה  רוכ  ןיעמ  )
.15.2.2011 ריבד ,

.ריעב ומוקימ  םש  לע  ול  ןתינ  ומש  .םילשוריב  היישעתה  רוזאב  םיעשתה  תונשב  לועפל  לחה  ןמואה 17 '  ' ןודעומ  .97
וליאו םינש , רפסמ  רובעכ  רגסנ  יאפיחה  ןודעומה  .ביבא  לתבו  הפיחב  םיפסונ  םינודעומ  ינש  םילעבה  וחתפ  תליחתב 

תוביסמה .ביבא  לתב  םיליבומה  םינודעומהמ  דחאל  םויה  דע  בשחנ  ןמואה )'  ' רוציקב הנוכמה   ) ביבא לתה  ןודעומה 
.תיב ' טהלה הליהקה  לש  םייזכרמה  יוליבה  ידקוממ  דחאל  בשחנ  םוקמהו  םלועה  לכמ  םיאיי  ' ג.יד תוחראמ  וב  תומייקתמה 

.7.9.2011 יונ ,
םע ינשדח  באלק  הגמ  היה   TLV-חזמה ה. ןוינח  תוברוח  לע  ינש  ויזו  לדנ  לר  ידי  לע  תנשב 2000  םקוה   TLV-ןודעומ ה  .98

וחראתה םינשה  ךשמב  יוליב .' הגמ   ' ושפיחש םישנא  יפלא  וילא  ךשמו  תוינדקרו , תידוחיי  הרואת  םייקנע , תומלוא  השולש 
.2.1.2013 ץיבוקשרה , .דימתמ  תוירטנצסקאו  תולודג  ויה  םוקמב  וקפוהש  תוביסמהו  'ל  וחמ זיי  ' ג.יד תורשע  ןודעומב 

.27.8.99 הנביל ,  .99
.12.1.2001 דירפדלוג ,  .100

למרכ תריטב  ירטאיכיספה  םילוחה  תיבב  וזפשוא  יאליגב 15-14  םיריעצ  תוחפלש 12  ךכ  לע  תונותיעב  חווד  תנשב 2003   .101
.םיבאפב וא  םיקטוקסידב  סנארט , תוביסמב  םירודכה  תא  וכרצ  םלוככ  םבור  םיריעצה  .יזטסקא  ירודכב  שומיש  תובקעב 

.7.11.2003 ןהכ , .םתעידי  אלל  םיקיטסמל  וא  תואקשמל  םירודכה  וסנכוה  םקלח  לצא 
'. הניצסה  ' םשב יעובש  היזיוולט  ןיזגמ  ןכו  ימלשוריה  ו'02 ' יביבא  לתה  ארטסקא '  ' ומכ םיכירדמ  רוא  ואר  הלאל  ףסונב   .102

רתויב לודגה  חוכה  ןגפמ  תרושקתה  ידי  לע  רדגוהש  דיירפ ,' באל  תישילשה ה' םעפב  ביבא  לתב  םייקתה  רבוטקואב 2000 
ךרעיי תנשב 89 ,' ןילרבב  דסונש  דעצמהש , תישילשה  םעפה  היהת  וז  : ' בתכנ םיניזגמה  דחאב  .תילארשיה  סנאדה  תנצס  לש 

תעונתל םייתליהק  דנוארגרדנא  ייחמ  סנאדה  תמוא  לש  רבעמה  תא  לכמ  רתוי  למסמש  עוריאה  אוה  םלועב  ומכו  לארשיב ,
הנשהו ףלא , ל-250  ועיגה  רבכ  ילארשיה  דעצמב  םיפתתשמה  רפסמ  יבגל  תוכרעהה  הרבעש  הנשב  .לכ  תקבוח  םינומה 

יופצ םעפה  םיילארשיה , םינטילקתה  תרהט  לע  ויהש  םימדוקה , םידעצמל  דוגינב  .ןוילימ ]...[  יצחל  םיפצמ  רבכ  םינגראמה 
, םאבטסוו יבנלא 58 ) לש  תיאשמב   ) קייד ןאו  לופ  םה  ורשוא  רבכש  תומשהשכ  םיחרוא , םיאקיזומ  לש  םישרמ  פא  ןייל 
םש אלל  .ל ' ' וחמ םינודעומ  לש  תוחלשמו  םירז  היזיוולט  יתווצ  םג  הנשה  דעצמל  ועיגי  ןכ , ומכ  .דיירפ  באלה  ידסייממ 

רבמטפס 2000. רבחמ ,
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(. שיא ןיבש 500 ל-1,500  הלוכת   ) םידוקיר ינודעומ  םיצוביקבו כ-90  תולודגה  םירעב  רקיעב  תע , התואב  ולעפ  לארשיב   .103
םייזעול תומש  םבורל  .םורדב  םילשוריב ו-12   5 ביבא , לתב   37 ץראה , זכרמב   15 תוירקהו , הפיחב   10 ץראה , ןופצב   12

', םוז ', ' גנואל זירמת ' ', ' ןומלה ', ' out' , 'scene ', ' הנוורינ ', ' הדא ג' ', ' הנול ', ' וקבא , ' וגיטרו ', ' לנימרט ', ' וקא : ' ומכ
רבמבונ 2000. רבחמ , םש  אלל   - Newzeekהבתכ ב םג  ואר  .ףרטא  רתא  ןירג .' ו' 'י ' צאפא ', ' סופיטקוא '

.29.6.2007 ילטקוט ,  .104
רדח לכב  רשאכ  הנשמ -  יללח  רפסמל  ללחה  תא  לצפל  היה  גוהנו  תיבצק , סואה '  ' תקיזומ רקיעב  ונגינ  םינודעומה  בורב   .105

.ןודעומל הסינכה  ינפל  קלדתל '  ' וגהנ םיבר  םינודעומה , ךותב  תותשל  רסאנש  ןוויכ  .רחא  רנא  ' זב הקיזומ  תנגונמ 
םיניילבה .ללכב  םאו  יתמ  ןודעומל , סנכוי  ימ  טילחהל  ןודעומה ) תוינידמל  םאתהב   ) תעד לוקיש  םהל  ןתינ  םירוטקלסל   .106

תדמע ב' םיקיזחמ  םירוטקלסה  השעמל , .דועו  ליג  שובל , דוק  ינוציח , הארמ  לש  םיימשר  אל  םינוירטירק  יפ  לע  םיננוסמ 
.הביסמל םתוא  וסינכישו  םהב  וניחביש  םילחיימו  םייניע  םהילא  םיאשונ  םלוכ  חתפמ .'

ינפל ךורצל  םיגהונ  הז  ןודעומב  םילבמהמ  לודג  קלחו  וכו ,' ורטקלא  סואה , ונכט , הרקיעב  איה  רטפא ' תעמשומה ב' הקיזומה   .107
.תולודג תויומכב  לוהוכלא  תותשלו  םימס  הכלהמבו  הביסמה 

יוליב רחאל  ררועתהל  ושקתהש  םושמ  םידומילהמ  ורדענש  ןוכית  ידימלת  יפלא  לע  תונורחא  תועידי  חוויד  ראוניב 2007   .108
ךותמ 1,450. דבלב  םידימלת  םידומילל 245  ועיגה  לשמל , אישנה , לשא  ןוכיתה  רפסה  תיבב  .רטסבליסה  תוגיגחב  רעוס 

ןוכיתה רפסה  תיבב  .ועיפוהש  םידימלתה  תא  ליגרהמ  םדקומ  הררחישו  גירח  דעצ  רפסה  תיב  תלהנה  הטקנ  ךכ  תובקעב 
ומכ ושיגרה  םהו  דבלב , םידימלת  השולש  וחכנ  תותיכהמ  קלחב  .ב  דע י' ידימלת י ' ךותמ 700  קר 70  ועיגה  לאכימ  ןגעמב 

עבשילא רפסה , תיב  תלהנמ  הרמא  ועיגה ,' אל  םה  לבא  ליגרכ , ומייקתי  םידומילהש  םידימלתל  ונרהבה   ' .יטרפ רועישב 
תא וריהזהו  שארמ  וכרענ  ךוניחה  דרשמבו  תומדוק  םינשב  םג  העריא  העפותה  (. 2.1.2007 דדח , - יסלברטו ןובנ   ) .רלסיט

םרובע .םידומילהמ  וזירבה  תאז  לכב  םידימלתה  ןכש  דחוימ , םשור  התשע  אל  הרהזאהש  אלא  .תורדעיה  ינפמ  םידימלתה 
.לכל תמדוק  הביסמה 

חרי יצחה  וא  אלמה  חריה  תוביסמ  וליפא  .תונותחבו  הווצמ  רב  תוביסמב  ןולמ , יתבב  םג  םויה  תעמשומ  תאזה  הקיזומה   .109
עוריא ביזכא  ףוחב  םייקתה  תנשב 2003  .השפוחב  האלה  םיכישממו  םידקור  םיאב , תוילאיווירטל : וכפה  קוחרה  חרזמב 

ראות ץראה  ןותיעב  המסרופש  הבתכב  שאלפ .' ןאס   ' לביטספ תרתוכה  תחת  לארשיב  םייקתהש  רתויב  לודגה  סנארטה 
הקיזומו תיפולח  תוברת  לש  סנככ  תוחפו  דמ , באלקב  תיתחפשמ  עובש  ףוס  תשפוחכ  רתוי  הארנ  הז  : ' ךכ עוריאה 

ילילצל דוקרלו  תוקחורמ  תושרוחב  סנכתהל  ולחה  לארשיב  סנארטה  תנצס  ינושארש  ירחא  הנש  טעמכ 15  .תיתרתחמ ]....[ 
תוישמשל תחתמ  םינבל , חונ  תואסיכ  לע  ודקרפתהש  םיבידאה  םישנאב  טהל  ותוא  אוצמל  היה  השק  תרתלואמ , לוק  תכרעמ 

, םירדוסמה סולגנובה  לא  ןוטבה  יליבש  לע  ודעצו  ליג 25  תא  ורבע  רבכ  םבור  .ביזכאב ]...[  הכירבה  תודג  לע  תומאות ,
קיפמהו ביבא  לתב  תויונמאל  רפסה  תיבב  הירוטסיהל  הרומ  רוטקפ , ןליא  .הרקתה ]...[  יררוואמו  םירוחצ  םינידס  םהבש 

ףוסב םיכלוה  םלוכ  .חתפתמ  חרכהב  אלו  םש  יא  יולתש  ריווא , סיכ  ומכ  איה  סנארטה  תניצס  רמוא : לביטספה  לש  לעופב 
.20.8.2003 שדלפ , .ןובשח ' יאור  תויהל 

םוי רבוע  היה  אל  םעפ  םא  .הנקדזה  המלש  הרבח  רסיי  ףניהבש צ' הארנ  לבא  קיחצמ , : ' ומורפ ןיזגמב  הבתכ  ףסוי , - תיב לטיל   .110
לש םידוקירה  תבחרב  תשחרתמ  רתויב  הלודגה  הנחרקה  םויה  קרטש , ירוא  לש  ךונתב  השענה  לע  יתיירורעש  םטייא  ילב 

, ןיפירג יביבא  לתה  רב  סנאדה  לש  םילעבה  רש , יסוי  .ןענכ ' תרצות  ןיי  סוכו  ףופ  ןבשי  תולעב  תודוד  הברה  םע  תונותח ,
, םיכושח ויה  םירבה  םעפ  .ינגומוה  להק  םיפי , םישנא  תיטסימ , הריווא  הרשמש  ידוחיי  בוציע  : ' ריבסה תאזה  הבתכל  ןייאורש 

עיקשהל וליחתה  ןויערה , תא  וניבה  םירבה  זא  לבא  .םינודעומה  ומכ  סופתל  לוכי  היה  אל  הז  .הכומנ  העקשהבו  םינפאעמ 
םימלשמ אלש  אוה  םירב  סנאדה  לש  ןורתיה  .ןודעומ  ומכ  הזו  םיבוט -  זיי  -ג' יד הריווא , ךרדה , ףוס  דנואס  וסינכה  ףסכ ,

לעו הייתש  לע  קר  ךלש  ףסכה  תא  איצומ  התא  רבב  .םיילגרב  עיבצה  להקה  לבא  רוביצ , יסחי  ויה  םינודעומל  .הסינכב  ףסכ 
חורה היהש  ימו  ןמואה 17  יבא  ןילבול , ןבואר  .םניחב ' םישנאה  םניח , הריוואה  םניח , הקיזומה  .גניליפה  לעו  ףיכה  לעו  ןאפ 

לש קתנ  ןאכ  היהש  ןוויכמ  ץראב  הדרי  תילקיזומה  תוברתה  : ' ףסונ רבסה  םרת  תונש ה-90 , ףוס  לש  סנסנרה  ירוחאמ  היחה 
לש הרישי  האצות  וז  .שדחה  רודב  תעגונ  אלו  תנבומ  אל  תינורטקלאה  הקיזומה  הדאפיתניאה , תובקעב  םינש  שמח 

לטיל .םידקור ' ךיא  םיחכוש  ויה  םה  םג  המחלמ  התייה  קרוי  וינב  םאש  יל  ןימאת  .הנתשה  הפ  יתוברתה  בצמה  לכ  המחלמה ,
יי -ג' יד ףאו  תוירוקמ  ןיא  הארשה , ןיא  יל .' םמע  ' צמ  ' אוה םינודעומה  תקיזומב  עגרכ  קזח  יכה  רנא  ' זה : ' המכיס ףסוי  - תיב

, סואהה ןיב  תטלחומ  הדרפה  התייה  םעפ  םא  .בוש  .םיכרד  תשרפב  תאצמנ  םינודעומה  תקיזומ  .םכייח  תא  ליצי  אל  רבכ 
, ףסוי - תיב ורטקלא '.'  ' יורקה יחכונה  לילבל  רחסמתה  תצקו  ףפוכתה  תצק  תונונגסהמ  דחא  לכ  םויהש  ירה  ונכטהו , סנארטה 

.ךיראת אלל 
ינגב קנע  תועפוה  תוכרענ  םישדוח  רפסמ  ידמ  .הלודגה  הביסמה  תיווח  תייחת  לש  תמיוסמ  המגמ  תנמתסמ  הנורחאל   .111
םגש םישנא  ללכ  ךרדב  םינגראמ  וללה  תועפוהה  תא  .םיפסונ  םירתאבו  תליאב  ןעיה  תווחב  ןוקריה , קראפב  הכורעתה ,

.הקפהה תבוטל  ולאכל  םירבוח  םהש  וא  הלילה  ייחל  ןיידע  םירושק 
.14.8.2007 רוטקפס ,  .112

םימורגופ םע  העדותב  הרבחתהש  תורכשמ  תעתרנו  םייוגה '  ' תוגהנתה םע  הבורמ  הייתש  תכרוכ  תיתרוסמה  תודהיה   .113
ילשמ ' ) ןיי - יאבסב יהת  - לא : ' רמאנכ תמזגומ , הייתש  ינפמ  הריהזמ  םג  תידוהיה  תדה  יוג .)' יוו א  רכיש  : ' םירמוא שידייב  )
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םייחה תחמש  תא  תכרוכ  םנמא  תידיסחה  העונתה  ע .)' ןירדהנס , ' ) ןיי אלא  םדאל  הללי  איבמש  רבד  ךל  ןיא  ו' כ )' כ'ג 
תווצמ וליפא  .הדימב  תושעיהל  הכירצ  הייתשה  לבא  רחא , ילוהוכלא  הקשמ  וא  הקדוו  לש  הנוגה  המיגל  םע  םשה  תדובעב 

םע רבעבו  קותמו  טושפ  ןיי  םע  תידוהיה  תרוסמב  תושענ  חספ ) רדס  תוסוכ  עבראו  תבש  ברע  שודיק   ) ןיי תייתשב  תורושקה 
.ד ' עשת ולסכ , כ'ח  רמע , ואר : תידוהיה  הכלהב  ןיי  לע  .םיבנע  - ץימ

ויתחתש גתומה  ' ) יחרזמ למרכ   ' לעפמ .ותוכיא  םג  אלא  דואמ  הכומנ  התייה  ץראב  ןייה  תכירצ  קר  אל  תובר  םינש  ךשמב   .114
תונייב ילארשיה  ךיחה  תא  ןדעל  תובר  םינש  ךשמב  חרט  אל  ףנעב , רערועמ  יתלבה  טילשה  ןורבה ,) יבקי  תנשמ 1902  ולעפ 

.המרוג
': התושה ילארשיה   ' התייה התרתוכ  .תיניצ  המינב  העפותה  תא  הרקסש  תבחרנ  הבתכ  תרופ  ירוא  יאנותיעה  םסרפ  ב-1964   .115

עצוממה ילארשיה  .הכלהכ  תותשל  ןיידע  םיעדוי  ןיא  לארשיב  ךא  הייתשה  תוברת  דאמ  תחתופמ  ןוכיתה  - םיה תוצראב  '
חמשמ לארשיב  בצמה  ןיא  תואקשמה , אשונב  לבא  .שונא  בבל  חמשי  ןיי  יכ  רמול  לבוקמ  .הטתשמו  תוסוכ -  יתש  התוש 

הדבועה לבא  ער , לכ  ךכב  היה  אל  ילוא  לילכ , ןיימ  םירזנתמ  םילארשיה  ויה  וליא  .שונא  וליפא  אוה  תמאה -  ןעמל  .ללכ 
אוה בבחמ  ןיידע  ובל  רתסב  רשא  ילארשיה , רבגה  .הלמחו ]...[  תותיחנ  ישגר  תררועמ  תותשל , תעדל  ילבמ  םיתוש  םהש 

התושה יאקירמאה  וא  הקדוו  התושה  יסורה  ןיי , התושה  יתפרצה  הריב , התושה  ילגנאה  תא  תוקחל  ץמאתמ  הדא , ' גנרוא
ירה שממ , הייתש  ידי  - לע אל  םא  תינקירמאהו , תיפוריאה  הייתשה  תוברת  תא  המצעל  הצמיא  תילארשיה  הבונסה  .יקסיוו 

.הלעמו םירדח  השולש  תלעב  הריד  לכב  יחרכה  ינוטקטיכרא  רזיבאל  ךפה  ראב ' ה' .תואקשמ  תנגפה  ידי  - לע תוחפל 
לבוקמ .רתוי  םירקי  הז  ראב ' תואקשמהש ב' לככ  .ראומ  - לוה םע  יצחו  - םינש לש  תורידל  םג  וז  הירוגטק  הבחרתה  הנורחאל 

םילמסמ ילארשיה , ידי  - לע םיכרצנה  םיפירחה  תואקשמה  יגוס  .רתוי  תברותמו  רתוי  םעט  - ןינא אוה  תיבה  - לעב יכ  חינהל 
וז תשפוטמ  היכרריהב  הגספה  עסונ , אוה  הב  תינוכמה  םגד  וא  ןשעמ , אוהש  תוירגיסה  גוס  ומכ  רוביצב , ותדמעו  ודמעמ  תא 

םילארשי רתויו  רתויש  ךכל  המרגש  איה  תמזגומה  תוינתווארה  .רקויב  רתויש  המו  ץוח  - תרצות רתויש  המ  ןבומכ : איה 
ןיב ןיחבהל  םיעדוי  םניאש  םה  םייוכיסה  לכ  יכ  ףא  יקסיוו , לש  תוכורא  תוסוכ  ךותב  חרק  תויבוק  השועמ  האנהב  םישקשמ 

תפרצב .זוזג ]...[  תותשל  רעונה  ףידעה  הנידמה , תמוקת  לש  םיילרוגה  םימיב  השדחה , לארשיב  .ץומח ]...[  ןייל  קותמ  ןיי 
'. באפ ב' הריב  ילחנ  םימרוז  הילגנאב  ראב .' אוה ה' רבגה  לש  רתויב  בוטה  ודידי  הילטיאב , ורטסיב .' ב' ןיי  יתפרצה  התוש 

.31.7.1964 תרופ , קסויק '.' זוזג ב' ותשיו  םשור ' תושעל   ' וקיספיש וא  תותשל  ודמליש  וא  םילארשיה – 
תואקשמה לעפמ  לש  וילעבל  הכפהו  תימואל ' רכיש  תולשבמ   ' תרבח תא  ופמט '  ' הקיתווה תואקשמה  תרבח  השכר  ב-1985   .116

ןקנייה הריב  תצפהל  ידעלב  ןויכיז  ופמט  הלביק  ב-1992 , םינש , עבש  רובעכ  הינתנב .)  ) ןוכיתה חרזמב  רתויב  לודגה 
, ןקנייה תינאוביו  יבכמו  ראטסדלוג  לש  תינרציה  איה  םויכ  ופמט  [ 114] .לארשיב םלועב ) הלדוגב  תישילשה  הריבה  תרבח  )
קרב ב- ינבב  המקוה   ) םילק תואקשמ  רוצייל  תיזכרמה  הרבחה  הסנכנ  ( 1992  ) הנש התואב  .רנלואפו  סמדא  לאומס  סיפרמ ,

 - הרבחה הלוק .) - הקוק לש  לוהוכלאה  עורז  'י -  במ ' ) לארשי הריב  תולשבמ   ' תא המיקהו  לארשיב  הריבה  קושל  ( 1968
(1995  ) רתוי רחואמ  םינש  רפסמ  .גרובוטו  גרבסלרק  לש  הריבה  יגתומ  תא  קוושל  הלחה  לארשי -  גרבסלרקכ  םג  העודיה 

גרובוט  ' רוקמב ארקנ   ) טלאמו גרובוט  גרבסלרק , ירצומ  םויה  דע  םירצוימ  וב  הלשבמ , ללוכה  ןולקשאב , לעפמ  םקוה 
גתומ תיגלבה ,  InBev תרבח לש  האוטרא  הלטסו  ףל  ןדרגוה , הריבה  יגתומ  לש  תינאוביה  םג  איה  'י  במ [ 114 '(.] טלאמ

.ןפטשנייו ינמרגה  גתומהו  ינקליק ) תבה  - גתומ ללוכ   ) סניג יריאה  הריבה 
;2011 בוגור ,  ) םייתחפשמ קיטוב  יבקי  םתצקמ  הילטיאב , זא  ולעפש  םיבקיה  האוושהב ל-50,000  עונצ  רפסמ  ןיידע  היה  הז   .117

תע התואב  וחתפנ  לוהוכלא  ירצומב  תוחמתמה  תויונח  (. 2002 טלבריפפ , ; 2007 רשיפדלוגו , סקז  רבמטפס 2011 ; סקז ,
הלחנ לארשיב  ןייה  תיישעת  .הדמתהב  לדגו  ךלה  םילוכרמב  םיפירחה  תואקשמהו  תוריבה  תונייה , ףדמו  םירקבל , תושדח 

טביירפ יבשת , תרדסמ  ןורבה  יבקי  ןדרי ,  ) םיבר תונייטצה  תותואב  וכז  םילארשי  תונייו  תימואלניבה , הריזב  תופסונ  תוחלצה 
לארשי תא  ולעהו  תימואלניב  הכרעהל  וכזש  תונייה  תצקמ  הלא  ןקרב -  לש  ןויניבוס 93  הנרבק  יחרזמ , למרכ  לש  ןשקלוק 

הבתכ  Wine Spectator ץופנה ןייה  ןיזגמ  לש  רבוטקוא 1999  ןויליגב  המסרפתה  רשאכ  תימלועה .) ןייה  תפמ  לע 
תונשב ץראב  המרוגה  ןיי  תיישעת  תוחתפתה  תא  םיוושמ  םיבר  .הבג  םירה  אל  רבכ  שיא  לארשיב , ןייה  תיישעת  לע  תחבשמ 

יפכ המוקמב , ןכא  האוושההו  .םיגשיהה  תניחבמ  ןהו  לודיגה  בצק  תניחבמ  ןה  קט -  - ייהה תיישעת  תוחתפתהל  םיעשתה 
הניפה לע  םיעיבצמ  ויה  ילארשי , ןיי  ןודנול  ילוכרמב  םדא  שפיח  רשאכ  תובר , אל  םינש  ינפל  : ' לג ב-1999 ןהכ  לט  בתכש 
הרושב לארשי  תוניי  םידמוע  םויכ  .תילארשיה  ןייה  תיישעת  לכ  התייה  וזו  רשכה ' ןייה   ' ףדמ רבע  לא  תונחה , לש  תחדינה 

- וינ הילרטסוא , הניטנגרא , הלי , צ' הינרופילקמ , תונייל  תדבוכמ  האוושהבו  הינמרגו  הילטיא  תפרצ , תוניי  םע  תחא  האג 
תוחפו תונייה  רוציי  תמרב  רקיעב  רכינ  יונישהש  שיגדהל  בושח  ראורבפ 1999 . - ראוני ןהכ , - לג הקירפא ' םורדו  דנליז 

אל ןיידע  לארשי  תייסולכואמ  יכ ב-1997 62%  וארה  םירקס   ) הפוריאב לבוקמהמ  תוקוחר  ןיידע  ויהש  הייתשה , תויומכב 
ילארשיה 5 התש  וז  הנשב  .רתוי  תותשל  ולחהש  םירתונה  ברקב 38%  רקיעב  שחרתה  הכירצב  לודיגה  .תועיבקב  ןיי  ותש 
, הנשב ןיי  רטיל  הנש 18  התואב  התש  ינקירמאה  האוושה : םשל  ב-1991 . ןיי  רטיל  תמועל 4  הנשב  עצוממב  ןיי  רטיל 
, רוציי  ) וב רושקש  המ  לכו  ןייל  תירוביצה  תועדומה  (. 10.10.1997 יקסנוסרח , .רטיל  יתפרצהו 80  רטיל  יקלטיאה 60 

תוברת רוקיסמ  קלחכ  תובתכו , םירוט  רתוי  אשונל  השידקהש  תרושקתה , תעפשהב  םג  התלע , וכו )' םינוניג  םימעט , תוכיא ,
תירלופופ הרושתל  ךפה  ןיי  קובקבו  ירקמשנייפה , ןוגרא  ' זל וסנכנ  יתוריפ ' ו' ידוב ,' ', ' תוציפע  ' ומכ םילמ  .תחתפתמה  יאנפה 

דמעמ ןייה  יזרב  תואיקבל  הנקה  ץראב  תוססובמה  תובכשה  לע  רבעש  היצזיפאי ' ' הו היצזילבולגה  ךילהת  .חוריאה  תוברתב 
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, םייטרפ רפס  יתבו  םירומ  תורשע  וקפיס  תונייב  ןיבהל  שדחה  אמצה  תא  .קשחנ  סוטאטס  למסו  בושח  עדי  באשמ  לש 
תויווזו תוחל , יזוחא  תורוטרפמטה , תובישח  לעו  תוניי , ןיב  לדבהה  לע  ודמל  םהבש  םיסרוק  םהיתוחוקלל  הנושארל  ועיצהש 

יברעו םיפירח , תואקשמ  לע  םירועשו  םיליטקוק  תואנדס  קוושל  ולחה  םינודעומו  ןולמ  יתב  .רכשמה  לזונה  רומישב  ןוסחאה 
םע .הרגשבש  רבדל  הרישעה  הבכשה  ברקב  וכפה  תיחמומ -  / החמומ לש  האצרה  יוולב  םיתעל  ןייו -  תוניבג  לש  תומיעט 

תארקל ושענ  ןיי  תומיעט  לש  םיימוקמ  םילביטספ  .תוליכשמו  תוססובמ  תוחפ  תורחא , תובכשל  םג  העפותה  הבחרתה  ןמזה 
יטנוולר עדימ  קפסל  ולחה  טנרטניא  ירתא  רתויו  ץראב , יאנפהו  רודיבה  קושמ  ילארגטניא  קלח  םיעשתה  תונש  יהלש 
היישעתב וקסעש  תירבעב  טנרטניא  ירתא  כ-15  ויה  תנשב 2000  ' ) וכו רפס  יתב  תויונח , םיבקי , לע  עדימ  ןיי : יבבוחל 

לע םיניזגמ , לע  תויונח , לע  ץראה , יבחרב  םיבקי  לע  עדימ  הנושארל  זכיר   Israwine רתאה .לארשיב  ןייה  תוברתבו 
(. דועו רפס  יתב  לע  תורפס ,

םעטב וניחבה  רליטש , ידרפ  םשארבו  יחרזמ ,' למרכ  םיחמומה ב' .ץראב  ןייה  תוכיאב  ןושאר  הנפמ  לח  םיעבשה  תונש  יהלשב   .118
ןייל רחבומ  ןיי  ןיב  ולידבהש  הנושארה  םעפה  התייה  תאז  .תויבחב  וטיאל  ןשייתהש  ןויניבוס מ-1976  הנרבקה  לש  חבושמה 

(. הדוגאה ימרוכ  לכ  ןיב  ןויוושה  ןורקעל  תוביוחמ  התייה  ןכל  םדוק   ) םרכל םרכ  ןיב  הנחבה  התייה  תועמשמהו  ינוניב ,
הלודגל הכפה  ירפ  יטוידה  לש  לוהוכלאה  תונחו  םינומשה , תונש  יהלשב  'ג  בתנב היתויונח  תא  החתפ  ןוסדרא  ' ציר סמיי  ג'  .119

, לנימרטה להנמ  היה  איצממה  ' ) רומשו רוטפ   ' תטיש תאצמה  .לודג  םיגתומ  רחבמו  םייביטקרטא  םיריחמ  םע  םלועב  הגוסמ 
.הפועתה הדשב  םיילוהוכלאה  תואקשמה  תוריכמב  תיתועמשמ  הילעל  המרת  גירש ,) באז 

, הייתשה לשב  עגפנ  םדוקפת  ךא  םירוכמ  םניאש  לוהוכלא  ינכרצו  לארשיב  לוהוכלאל  םירוכמה  רפסמ  יכ  חווד  תנשב 2001   .120
יצחכ יכ  ופשח  תואירבה , דרשמב  תויורכמתהל  הקלחמב  ופסאנש  םינותנה , .םיעשתה  תונש  לש  רושעה  ךלהמב  לפכוה 

' הערל םישמתשמ   ' ףלא תמועל 250  תאז , .תיסיפ  ול  םירוכמ  ףלא   50- כו לוהוכלאב , הערל ' םישמתשמ   ' םילארשי ןוילימ 
.23.7.2001 רנלימו , םולבנזור  םיעשתה  תונש  תליחתב  םירוכמ  ףלא  ו-30 

.23.7.2001 רנלימו , םולבנזור   .121
, םיפינס תשרה 45  רבכ  התנמ  תנשב 2006  .ביבא  לתב  המקוהש   AM:PM תשר איה  תואבל  ךרדה  תא  הנמיסש  ימ   .122

ץראה יבחרב  םיישאר  תובוחרו  העונת  יריצ  לע  ומק  תויאמצע  תוחונ ,) תויונחל  רשקנש  יממעה  גשומה   ) תופסונ תויצוציפו 
יסאלק ילארשי  קסויק  ןיב  תבלשמה  ובלכ ' ינימ   ' תונח איה  תיִמָמי )' : ' תירבעב  ) הייצוציפ  ) וז רחא  וזב  ביבא ) לתב  רקיעב  )
העונת יריצ  לע  ללכ  ךרדב  תומקוממו  לארשי , יבחר  לכב  תויוצמ  ולאכ  תויצוציפ  .יאקירמא  ןונגסב  תוחונ  תונח  ןיבל 

, םינותיע םיפיטח , םיקתממ , םיחוציפ , ןוגכ  םידימע , םירצומ  בור  יפ  לע  םירכמנ  הייצוציפב  .םירעב  םיישאר  תובוחרו 
םג לבא  ןועשל  ביבסמ  תוליעפב  אוה  הדוחיי  .המודכו  הפק  תוגוע , דימע , בלח  ןוגכ  ןוזמ  ירצומ  ןכו  ןושיע , יכרצו  תוירגיס 

תולעופש 24 תוחונ  תויונח  וחתפנ  םיעשתה  תונש  יהלשב  הלילה .) תועשב  םיילוהוכלא  תואקשמ  שיגנמה  םוקמ  התויהב 
יבחרב תוחונ  תויונח  מ-720  תוחפ  אל  קלדה  תורבח  תוליעפמ  םויה  .קלדה  תונחתב  םג  עובשב  םימי  הממיב 7  תועש 

וחמתהש תינולא ' רפוס   ' םשב םיטקרמ  ינימ  לש  תשר  המיקה  רשאכ  םוחתב , הצולחה  התייה  ןולא  - רוד תרבח  .ץראה 
.ןייו הריב  םג  ןבומכו  המילשמ  הינקל  ןוזמ  ירצומ  וכו )' םילק  תואקשמ  םיפיטח , םיכירכ , הפק ,  ) ךרדל ןוזמ  ירצומ  תוריכמב 

לש לאיצנטופה  תא  זפ  תרבח  הניבה  תנשב 2005  .תויונח  לש  רתויב  לודגה  רפסמב  ןולא  - רוד הקיזחה  תנש 2004  דע 
גתומה םע  קלד  תרבח  םג  הפרטצה  הירחא  .הרוכבה  תא  ןולא  - רודמ החקלש   Yellow תשר תא  החתפו  תוחונה , תויונח 

(. So good גתומה םע  לונוס  תרבחו  הטנמ ,
םילוז תואקשמ  רקיעב  םיתושש  הרשע -  שפיט  ינב  תוירקיע : ליג  תוצובק  יתשל  םינכרצה  רוביצ  תא  קלחל  םיגהונ  םיחמומ   .123

ןכדעתמ םעטהו  עגרנ  רכתשהל  ףחדה  ליגה , הלועש  לככ  .לוזבו  רהמ  רכתשהל  םיצור  םה  .הובג  לוהוכלא  זוחא  םע 
םיכרוצ הלעמו  םיעבראה  ינב  .ןיי  םג  הנורחאלו  םירקיל  הריב , רקיעב  םיכרוצ  םישולשהו  םירשעה  יאליגב  םיריעצ  .ןדעתמו 

.ץוח תרצות  תודחוימ  תוריב  םג  םיתעלו  יקסיוו  חבושמ , ןיי  רתוי 
ידימלת ברקב  תואירב  תויוגהנתה  לע  ימלועה  תואירבה  ןוגרא  לש  ימואלניב  רקס  םינש  עברא  ידמ  ךרענ  תנש 1994  זאמ   .124

תטיסרבינואב היגולונימירקל  גוחהמ  שיפ  לארה - יסוי  תושארב ד'ר  םירקוח  תווצ  וז  תרגסמב  גציימ  לארשי  תא  .רפסה  - יתב
ללכמ ו-9.5%  םינבה  ללכמ  ש-19%  אצמנ  לארשיב , רפס  - יתב ידימלת  ברקב  תנשב 2006  ךרענש  רקסב  .ןליא  רב -

ל-1994. סחיב  יפמ 2  רתוי  לש  לודיג  הז  .עובשב  םעפ  תוחפל  םיילוהוכלא  תואקשמ  םיתוש  לארשיב  ליגב 11  תונבה 
וכרצ םע 21.9%  הניארקוא  ידלי  קר  .הניארקוא  רחאל  הז , ליגל  םלועב  ינשה  םוקמב  לארשי  תא  ומקימ  הלא  םינותנ 
.רקסה ינפלש  עובשב  לוהוכלא  ותש  תירבה  תוצראב  ה-11  ינב  ךותמ  קר 2.6%  האוושה , םשל  .ונידלימ  רתוי  לוהוכלא 

ילארשיה רקסב  .םיימעפ  תוחפל  םייותש ' שממ   ' ויה יכ  םירקוסל  ורפיס  ליגב 11  םינבהמ  תונבהמ ו-9%   3% תאזמ , הרתי 
- לארה .ילארשי  יברעה  ךוניחבו  םייתד  םייתכלממ  םייתכלממ , רפס  יתבמ  ו-י ' ח ' תותיכב ו ,' םידימלת  כ-6,000  וקדבנ 

.2010 הוונו , דוד  ןב  דלוונירג , - לגופ ןרוק , שיפ ,
.27.1.2006 סנרפו , ירפ   .125

לש הייתש  ילגרה  רקס  לש  םיאצממ  םינרוא  תללכמב  יצוביקה  ךוניחה  רקחל  הדיחיהמ  ימהרבא  הזרא  המסרפ ד'ר  ב-2002   .126
םתיצחמו תונב  םתיצחמ  .ןותנש  לכב  האמכ  םידימלת -  לע 594  ססבתה  רקסה   ) בגנה - רעש 'ס  היבב י'ב  '- תותיכ ז ידימלת 

םהבש תוביסמבו , םיבאפב  יוליבה  יכ  הלע  רקסהמ  .ריעהמ )  21% יתליהק , בושיו  בשוממ   26% ץוביק , ינב  .םינב 53% 
- ינבמ תישימחכ  יכ  אצמנ  דוע  'ב .) יה ידימלתמ  מ-40%  הלעמל   ) םיריעצה ברקב  דאמ  ץופנ  םיפירח , תואקשמ  םישגומ 
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טסוגוא 2002. ןוויסו , ימהרבא  ליג 13 . ינפל  הריב  תותשל  וליחתה  םירוענה 
םילאשנהמ  25% רבמצדב 2005 , ינב 18-12  ברקב  אשונה  תא  הקדבש  לוהוכלאבו  םימסב  המחלמל  תושרה  ינותנ  יפל   .127

יוליב ךלהמב  לוהוכלא  תונמ  שמח  תוחפל  לש  הייתש  לע  וחוויד  םילאשנהמ  .תחא 19%  םעפ  תוחפל  ורכתשהש  וחוויד 
יוליב ןמזב  לוהוכלא  םיתוש  יאליגב 18-12  רעונה  ינבמ  יכ 57%  םסרופ  יאפיחה  ןומוקמב  . 26.12.2008 יתשק , .דחא 

.7.10.2005 ןומולוס , ליגל 10 . דע  תותשל , םיניטק  םיליחתמ  וב  ליגב  תיטסרד  הדירי  הלח  יכ  אצמנ  ףסונב  .עובש  יפוסב 
.10.9.2006 ןולייא , ךותב :  .128

- הקדוו אוה  רקסה  תכירעל  ומדקש  םייתנשב  םירבב  רתויב  ירלופופה  הקשמה  יכ  הארה  ךרענש ב-2005  הייתש  ילגרה  רקס   .129
.29.5.2005 ןתיא , .לוב  דר 

.היגרנא תואקשמ  וכרצ  םהמ  יכ 57%  אצמ  םיקלטיא  םיטנדוטס  םגד 500  רשא  הניסמ  תטיסרבינוא  לש  רקחמ  לשמל , ךכ   .130
.לוהוכלאו היגרנא  תואקשמ  בוברע  לע  וחוויד  הלאמ  ( 48%  ) תיצחמ טעמכ 

- ןהכ ; 2004 ץיבולארשי , . 2010 הוונו , דוד  ןב  דלוונירג , - לגופ ןרוק , שיפ , - לארה ; 2007 יביב , ; 2009 רגרובמה , - רב ואר :  .131
.about alcoholism רתא ; 25.10.2009 ימע , - ימ גלש  ; 2004 ץיבולארשיו ,' םינולס , ; 2010 ידעס ,

רוכשל ידכ  םילקש  יפלא  תואמ  תועיקשמ  תוימוקמ  תויושר  תטשפתמו : תכלוהה  העפות  לע  ץראה  ןותיע  חוויד  ב-2012 
עובק ןפואב  םיחטבאמה  םיבצומ  םירוזאהמ  קלחב  .הירענ  ינפמ  ריעה  לע  תוניגמש  ץיקה , ישדוחב  תויטרפ  החטבא  תורבח 

החטבא תורבח  תוקסעומ  החונמה  תועשב  הערפהו  םזילדנו  תעינמל  לשמל , ךכ , .לורטפ  םישוע  םה  םירחאב  .הלילה  תועשב 
ו-300 תובוחרב , ףלא   150 הווקת , - ינגב ףלא  כ-80  ןורשה , תמרב  ףלא   200 הווקת , חתפב  םילקש  ףלא  לש 300  תולעב 
, ןיעידומ ןהב  החטבא , יתוריש  תורכוש  תופסונ  תובר  תויושר  .תושרה  לש  החטבאל  תב  הרבח  תועצמאב  ןויצל , ןושארב  ףלא 
אל םא  םג  .היעב  אל  םעפ  ףא  תאז   ' לוהוכלא : ' הרמא הבתכל  הנייארתהש  תורענה  תחא  .םהושו  ןויבס  תוער , - םיבכמ

.8.7.2012 רשנ , ונל .' הנקיש  בוחרב  והשימ  דימת  שי  םירכומ ,
: םיאבה תורוקמה  לע  םרקיעב  םיססובמ  ןלהל  ורקסייש   Y-רוד ה לש  הייתשה  ינייפאמ   .132

זוע פורפ ' לש  רנימסה  תרגסמב  רמג  תדובע  ביבא , לתב  םירבה  תנצסב  ףקתשמ  אוהש  יפכ   Y-רוד ה יריש , ףסאיחא  .א 
לע םיססובמ  ףסאיחא  לש  הדובעב  םינותנה  . 2012 הפיח , נוא ' א'י , ידומילל  גוחה  לארשיב ,' תירלופופ  תוברת  , ' גומלא
םע תונויאר  לעו  ישיא  ןויסינ  לע  ריעה , יבחרב  םירב  השולשב  םינולאש  תקולח  לע  תויתרבח , תותשר  לע  טנרטניא , ירתא 

גולב לעב  ריעה , דילי  , Y רוד קפס   X רוד קפס  וייחל , םישולשה  תונשב  רוחב  ינכדע  עדימב  הל  עייס  ןכ  ומכ  .םיקסע  ילעב 
.ריעב םירבה  לע  םינותנו  עדיב  רישעו  יעוצקמ  םירב  ןיילבב  רבודמ  ריעה .' שורבכע   ' ומצע תא  הנכמה  ליעפ , תשר ) ןמוי  )

םהבש ביבא  - לתב םינודעומו  םירב  העבשב  הקיזחמ  רשא   NOX תצובק לש  דסיימו  ףתוש  יקסני׳צשל -  יעור  םע  ןויאר  .ב 
רבוחמ אוה  ודיקפת  ףקותמו  הצובקה  לש  יקסעה  חותיפה  אשונ  לכ  לע  יארחא  יעור  .םיניילב  שדוח 70,000  לכב  םירקבמ 

.םלועבו ץראב  הלילה , ייח  םוחתב  םיפוכתה  םייונישלו  םידנרטל  תעה  לכ 
.ביבא לת  יבשות  םיריעצ  רפסמ  םע  ונכרעש  תונויאר  .ג 

.םינש שולש  ךשמב  וכרענש  ריעה , יבחרב  םירבב  תופתתשמ  תויפצת  .ד 
.סלנאפ תרבח  לש  דוקימ  תצובק  .ה 

.גרבסלרק תרבח  תובידאב  ונילא  ורבעוהש  לוהוכלא  תכירצ  לע  םינותנ  .ו 
.21.11.2003 יקסניבוש , ואר : הפיחב , למרכה  סכר  לע  יאפיחה  םירבה  ריצ  תוחתפתה  לע   .133

(. רוביצ תילגנאב :  ) Public הלימהמ אוה  באפ  םשה  רוקמ   .134
.26.3.2012 לארשיב ' םינודעומהו  םירבה  דוגיא   .135

ןונגסב בצועמ  אוה  ומצע , תא  םסקמיו  יחוור  היהי  קסעה  תיבש  תנמ  לע  הקספה .' ילב  ריע   – ' ביבא לתל  דאמ  ינייפוא  רבדה   .136
ךרדב הדעסמכ –  שמשמ  אוה  םויה  תועשב  .הבישי  תונחלוש  םגו  דבוכמ  תואקשמ  רב  שי  רמולכ  .הדעסמ  - באפ לש  לילק 
הרצק םירהצ  תקספה  חקולו  םוקמ  תברקב  דבועש  ימל  תוריהמ  תויקסע  תוחורא  תרשפאמה  הרקי , אל  הדעסמ  ללכ 
רשאכ באפ , לש  תנוכתמב  דבוע  םוקמה  ברעבו  םויה ,) ךשמב  שקובמ  תוחפ   ) רבה לע  םג  תבשל  ןתינ  רשאכ  הדובעהמ – 

.םיילושב אוה  לכואה  וליאו  לוהוכלאה , אוה  רקיעה 
.ףרוחב ללכ  ליעפ  וניאש  ץיק  םוקמל  תיסאלק  אמגוד  אוה  ״הרלק״ה   .137

www.restaurants.org.il, םירתאב םיעיפומ  םינותנה  .לכה  ךסב  כ-2000  לע  רבודמ  תודעסמהו  םירבה  דוגיא  יפ  לע   .138
www.egud.co.il

.13.12.2011 ןייטשדלוג ,  .139
םודא ימתכ  םע   ) רופאו רוחש  יעבצ  וב  וטלש  .ןוקריה  ךפשל  ךומסה  , 4E רב היה  וז  חורב  בוציע  רציש  םינושארה  דחא   .140
תורוא םיחונ , הבישי  ילספס  םע  םקלחו  תואסיכ  םע  םקלח  תוריקה , ךרואל  םירזופמ  תונחלוש  חונו , לודג  רב  וב  היהו  קוריו ,)
ישנהו ירבגה  ףונה  לש  םיטשפומ  םייומיד  ןיב  תונומת –  ונרקוה  וילעש  ריקו  הרוחש , הספוק  ןיעמב  בשויה  ןטילקת  םימומע ,

.15.10.2002 בוגור , .ךשרור  ימתכ  ןיבל 
רנא ' זה לע  םינמנה  םיפסונ  םירב  .ףוגניזידב  םקוממש  אוה ה-223  םויה  דע  םייקש  רב  הז -  גוסמ  ביבא  לתב  םינושארה  דחא   .141

.םירחאו  Room Service-ה וזיב ' וז  דיימ , רולייט  ׳גרייסנוק , יוב , לב  לאירפמיא , םה  הזה 
.17.4.2006 קינקוס ,  .142
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םיא׳ג.יד םגו  שיא , ל-12,000  ןיב 5000  לש  תועפוה  ל״וחמ  םיא׳ג.יד  טעמ  אל  ביבא  לתל  ועיגה  תונורחאה  םינשב   .143
.דואמ הפי  המב  םילבקמ  םילארשי 

Mikes Place ו - ולב ' ילומ  ', ' הק ' צוננה ', ' ססקרבא ' ' ןוליסה ', ' םיטפושה באפ  ', ' הגנ הפק  ', ' רזנמה , ' לשמל ךכ ,  .144
'. םרימע ו' תיסוכה '  ' תונורחאה םינשב  ורגסנ  לשמל , ךכ   .145

'. האבסמה ו' '' MASH-לשמל ה  .146
רנימסה תרגסמב  ביבא , לתב  םירבה  תוברת  לע  הדובע  השיגהש  ףסאיחא , יריש  תרזעב  השענ  ןלהלש  םירבה  יגוס  ןויפא   .147

'. לארשיב תירלופופ  תוברת  '
.הנוכשו רוזא  הנשמ , גוויס  יוליבה , גוס  תא  גווסמש  לארשי ,' לש  הלילה  ייח  ךירדמ   ' לש תיבה  ףד   .148

.3.2.2011 םיענ ,  .149
.6.6.2010 יקסבופצ , ; 3.9.2010 יפווש ,  .150

www.hipsterhandbook.com  .151
.4.7.2012 גא ,' ' גח  .152

.תוירחסמה םיטילקתה  תורבחמ  תוקתנתהה  תא  ראתמ  אוהו  יאמצע )  ) independent הלימה לש  רוציק  אוה  ידניא '  ' חנומה  .153
.23.9.2009 יבכוכ , םג : ואר 

הרדישש 24 רודישה  תנחת  התיה  היינשה  המוקב  לודג , אל  םוקמב  היה  רבודמ  .רב  םע  תיטנרטניא  וידר  תנחת  היה  רדתה  '  .154
לע  ) ץוחב ובשי  טושפ  םישנאה  ראשו  תונחלוש , המכ  ויה  ץוחה  לא  החותפה  עקרקה  תמוקב  הממיב , תועש 

וליעפהש 'ה  רבחה ללגב  .לוז  יד  תיסחי  לבא  לוהוכלא , תויצפוא  הברה  ויה  אל  .לודגה  תסנכה  תיב  לומ  םילספס ) / םילזרבה
ויתובקעבש הלחתהב , ירטספיהו  יביטנרטלא  להק  וילא  ךשמ  םוקמה  תונ  ' צחיהו הקיזומה  ינשדחה , טפסנוקה  םוקמה , תא 

.12.1.2012 ריעה , שורבכע  םע  ןויאר  ךותמ  .םג ' ראשה  לכו  'ה  זנרבה םג  העיגה 
ךפה םיילושה  .םירטספיה  - ואינ לש  םרז  והשזיא  שי  : ' רמא םייביבא  לתה  הלילה  ייחב  יוצמה  ונלש , םינייאורמה  דחא   .155
תוהמ לכ  וז  ירה  םירטסניימל -  םימוד  תויהל  םיצור  אלש  םיילושה  םגו  יוניש  רבוע  םירטסניימה  םג  זאו  םירטסניימל 
דוביע הזיא  ונשי  ןכלו  לארשיב  םויכ  יביטמרונ  טעמכ  רבכ  אוה  ״ירטספיה״ה  שובלה  ןונגס  .וכרדב  הנוש  תויהל  רטספיהה - 

םהש םידגב  םינוש , םידבב  שומיש  תועצמאב  ירטספיה  טסיווט  םע  הינש , - דיה י׳גטניוה , קורזה , אלו  ינרדומה  ןוויכל  אקווד 
תא ונתיש  לבא  םיבצעמ ) לש  וליפא   ) םיבצועמ םידגב  יללכ  ןפואבו  םייופצ  יתלב  תומוקמב  םי׳צר׳ציר  ףוגה , לע  זול  רתוי 

, ידנרט להק  ןמאנ , אל  דואמ  ךא  לודג  להק  והז  הלילב -  םירטספיהה  יבגלו  והשמ .' ימצע  לע  יתקרז  םתס  ה' לש  קולה 
'. ולש יוליבב  םירחא  םילהקמ  תוחפ  תיסחי  איצומש 

ךשמב יולת  ןודקיפה  הבוג  .רורחשה  קנעממו  ישיאה  ןודקיפהמ  בכרומ  יאבצה  תורישה  םויס  םע  םיריעצ  םיאכז  ול  ןודקיפה   .156
.םירחא וא  המיחל  יכמות  םימחול , ותריש –  םה  וב  יאבצה  דיקפתבו  תורישה  ןמז 

ןודקיפב שמתשהל  ןתינ  תונושארה  םינשה  שמחב  .רורחשה  רחאלש  םינשה  עבש  לש  הפוקתב  לצנל  רשפא  ןודקיפה  תא 
םידומיל וא  ןיאושינ  םייק , קסעל  תופרטצה  וא  קסע  תמקה  הריד , תשיכר  םידומיל , תונוש , ןוגכ : דבלב , תומיוסמ  תורטמל 

הנכה תוניכמ ,  ) םיימדקא םדק  םידומיל  תינוכית , הלכשה  תמלשה  ךרוצל  לצנל  ןתינ  םידומיל  ךרוצל  ןודקיפה  תא 
דומילה תודסומ  לכב  תיעוצקמ  הרשכהל  םיסרוקו  תינוכית , לע  הבישיב  םידומיל  םיימדקא , םידומיל  ירטמוכיספל ,)
תבוטל ןודקיפה  לוצינ  ךילה  .קוחב  ךכל  ועבקנש  םירחאה  םירשה  דחא  וא  הלכלכה  רש  ךוניחה , רש  הז ע'י  ךרוצל  םירכומה 

םוכס .םולשתה  תשירד  תאו  םידומילל  הלבקה  רושיא  תא  קנבב  גיצהל  אוה  תושעל  ךירצש  לכ  טושפו -  לק  אוה  םידומיל 
ךושמל ןתינ  םינש , שמח  ךשמב  ןודקיפב  שומיש  השענ  אל  םא  .םידומילה  דסומל  תורישי  רבעומ  ןודקיפהמ  שורדה  ףסכה 

.ןמוזמכ ותוא 
ישיא 30.12.2011. ןויאר  סומילדנמה , רב  ילעבמ  דחא  יקסנ , ' צשל יעור   .157

.16.3.2009 םיגולב , זופת  ריעה , שורבכע   .158
תכירצ תורידתש  הלע , רקסהמ  .ץראב  לוהוכלא  תכירצ  יסופד  לע  םינותנ  םיכרדב  תוחיטבל  תושרה  המסרפ  ב-2010   .159
םימעפ תיבל 4.3  ץוחמ  תותשל  םיגהונ  םהש  וחוויד  יאליג 29-17  ליג 30 . דע  םיריעצ  ברקב  רתוי  ההובג  לוהוכלאה 

.2010 ןמשיפ , - רמות עצוממב .) שדוחב  םיימעפכ   ) הלעמו ינבל 30  האוושהב  שדוחב ,
רתוי ךרוצו  םימדוק  תורוד  לש  לוהוכלאה  תייתש  יסופד  תא  ביחרה  יברעמה  םלועה  יבחרב   Y-רוד ה יכ  םיארמ  םירקחמ   .160
תורחא ליג  תובכשלו  םימדוק  תורודל  האוושהב  לוהוכלא  לע  ףסכ  רתוי  איצוהל  םינכומ  םויה  םיריעצה  .םהמ  תויומכ 

 . Thach, 9-10.6.2011 היסולכואב.
, הנותחתה הרושב  : ' המרופרה תואצותל  טסילכלכ  ןותיע  סחייתה  םייתנשל , בורק  רחאל  ילויב 2013 . ףקותל  הסנכנ  המופרה   .161

תוסנכה תא  לידגהל  םוקמב  .הליחתב  השקיבש  הממ  ךפהה  תא  קוידב  הגישה  ילויב 2013  סמה  תא  לידגהל  הטלחהה 
תגשמ הניא  ודיש  ימ  תא  הפחד  איה  יתוכיא , אל  לוהוכלא  לש  הכירצ  ןיטקהל  םוקמבו  םתוא , הניטקה  איה  םיסממ , הנידמה 

.12.5.2015 ןמלימ , .ותוא ' תנכסמש  תלערומו  תפיוזמ  הפירח  הייתש  תונקל 
רוכמלו יצח  דיגהל  לוכי  אל  התא  , ' וירבדל .םיקיודמ  םניא  םירבדהש  ןעט  ונידי  לע  ןייאורש  םירב  רפסמ  לש  םילעב  דגנמ ,  .162

זאו לודג  / ןטק םושרל  טושפ  וא  תונוכנה  תודימה  תא  גיצהלו  קיידל  ודמל  םירבה  תיברמ  ןכלו  ןכרצה , לש  הייעטה  וז  .תוחפ 
איבמ הז  רשאכ  יבויח  דואמ  הז  םיתיעל  םימיוסמ -  םיגוח  ברקב  הז  גוסמ  םירבד  לע  ןנולתהל  ידנרט  דואמ  .היעב  םוש  ןיא 
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.םיריחמ יונישל 
םיבר .סוכל  לקש  םג 80  ושקביש , המכ  וילע  םלשיו  רייארפ  אוה  בוט -  יקסיוו  הצורש  םדאש  םיבשוח  לארשיב  םירב  ילעב  '  .163

, יול ידניס  ןויארב  הרמא  ךכ  עצוממל - ' בשחנש  גתומ  לש  סוכ  ריחממ  רתוי  תולעל 10%-20%  םירומא  הלאה  םירצומהמ 
םלועב לודגה  הרקויה  דיגאת  לש  לוהוכלאה  תביטח  (, Moet-Hennesy  ) יסנה - טאומ לש  תימוקמה  קווישה  תלהנמ 

הז לבא  תרעטצמ , ינא  : ' םירצומה לע  ןמש  ןופוק  םירזוגש  םירבהו  םינודעומה  ילעב  תא  ףוקתל  תססהמ  אל  יול  . LVMH
תואקשמה יקובקב  לע  םינודעומהו  םירבה  ילעב  םימלשמ  המכ  קוידב  םיעדוי  ונחנא  .הז  תא  רמול  הפי  ךרד  ןיא  לזג -  טושפ 

אל םגו  קאינוקב  רבודמשכ  אל  םוקמ -  ןיא  לש 1,000%  םיחוור  חתמל  .שממ  לש  המזגה  הלח  םירקמ  ןומהבו  ונלש 
.1.2.2015 ימלשורי , ךותב : .הקדווב ' רבודמשכ 

, יסאלק רגאל  םיבהוא  םילארשיה  .תינוכית  םי  העפשה  תפסותב  ימואלניב , אוה  הריבב  ילארשיה  םעטהש  םיעבוק  םיחמומ   .164
.רירמ רתוי  הברה  אוהש  ינמרגה  םעטהמ  קותמ  רתוי  תצק 

.12.9.2013 ןלוג ,  .165
.7.7.2013 עובלג , .ףצרב  הנש  רבכ 15  דרוי  הריבה  קוש  לשמל , הינמרגב ,  .166

למאק גניסנאדהו   1 ןרטש דחוימה , תויבחה  רדח  םע  סנגא  ןטקה , ןמרונה  ןי , המרונה ג' תא  רתיה , ןיב  תונמל , רשפא  המישרב   .167
.Y-רוד ה ינב  םה  תוימוקמה  תוריבה  לש  םינרציהמ  םיבר  .באפה  וא  הלשבמה 

.די תדובעב  חקרנ  רשא  םימעטב  קרע  לש  דחוימ  טירפתב  ןכו  םלועה  לכמ  סינא  תואקשמב  החמתמש  רדחה 140 ,'  ' לשמל  .168
.26.2.2002 ןרוק , ךותב :  .169

וירוה ותשש  םיפירחה  תואקשמהו  הריבה  תייתש  ילגרה  תא  חנוז   Y-רוד ה תיאקירמאה , ןייה  תצעומ  המסרפש  םינותנ  יפל   .170
עציהה עפשמ  םיואמ  שיגרמ  אל  הז  הייסולכוא  חלפש  ךכמ  עבונ  רבדה  ןייה , תצעומ  אישנ  יפסליג , ןו  תנעטל ג' .ןיי  תבוטל 
רושיקה ןייה , לש  תמכחותמה  ותימדת  יפסליג , ןעוט  אוה , ךופהנ  .ךכל  םירושקה  עדיה  תומלועמו  עיצהל  ןייה  קושל  שיש 

הריב קובקבש  דועב  םיקלוח , ןיי  קובקב   ) רדשמ אוהש  תויתרבחה  תשוחתו  תירלופופה  תוברתלו  לייטס  - ףיילה תוברתל  ולש 
םינהנ םהו  םרובע , סוטאטס  למסל  הכפה  ןיי  תייתש  . Y-רוד ה ברקב  ולש  תוירלופופה  תא  םיריבגמ  תודיחיב - ) םיתוש 
רוחבל םיטונ  .ויתודוא  תיתימא  הדימלב  קימעהל  חרכהב  אל  םא  םג  תיטנגילטניאהו , תיסקסה  ותימדת  םע  םיהוזמ  תויהל 

.1.5.2013 רבחמ , םש  אלל  .ודרוב  וא  הלו  ' זוב ומכ  רתוי  טושפו  טילק  םשו  הבינגמ  תיוות  םע  ןיי 
.10.9.2013 ילמרכ , ואר :  .171

תואקשמה רפסמש  הלע  רקסהמ  .ץראב  לוהוכלא  תכירצ  יסופד  לע  םינותנ  םיכרדב  תוחיטבל  תושרה  המסרפ  ב-2010   .172
םיתוש םיריעצו  םישדח  םיגהנש  רקסהמ  הלוע  דוע  לש 1.8 . עצוממ  לע  דמע  ןורחאה  יוליבב  ותשש  וחוויד  םילאשנהש 

.2010 ןמשיפ , - רמות .רתויו  תוסוכ  שולש  ותשש  וחוויד  ( 28%  ) עברמ הלעמל  יוליב : לכב  תואקשמ  לש  בר  רפסמ 
לוהוכלא םיכרוצ   Y-רוד ה ינב  םיתושהמ  הילרטסואב ו-60%  לוהוכלאה  יתוש  לכמ  ( 35%  ) שילשמ הלעמל  לשמל , ךכ ,  .173

, סרמוב יבייבה  רוד  ינבו   X-ה רוד  ינבמ  רתוי  לוהוכלא  םיכרוצ   Y-ה רוד  ינב  יכ  רקחמב  אצמנ  דוע  .רכתשהל  הרטמב 
Alcohol םימדוק. תורודל  האוושהב  דחא  עוריאב  םיילוהוכלא  תואקשמ  לש  רתוי  הלודג  תומכ  תותשל  םיטונ  םג  םהשו 

Misuse Statistics, October 2011; Galaxy Study, 2011
.2009 ןוא , - רב ; 2013 לפא , - ןוארבו גרובסלדא  - רסג דרוב ,  .174

ויפל ירוביצ -  בכרב  םיגהנ  לעו  דע 3,500 ק'ג  הדובע  בכרב  וא  ירחסמ  בכרב  םיגהנ  ליג 24 , דע  םיגהנ  םישדח , םיגהנ  לע   .175
לע 10 מ'ג הלוע  וא  ףושנ , ריווא  רטילב  לוהוכלא  מ'ג  לע 50  הלוע  םמדב  לוהוכלאה  זוכיר  םא  גוהנל  רוסיא  םהילע  לח 

לוהוכלא לע 50 מ'ג  הלוע  םמדב  לוהוכלאה  זוכיר  םא  בכרב  גוהנל  רוסיא  לח  םיגהנה , ראש  רובע  .םד  לוהוכלא ב-100 מ'ל 
.לארשי תרטשמ  רתא  םימסו , לוהוכלא  .ףושנ  ריווא  רטילב  לוהוכלא  םרגורקימ  וא 240  םד , ב-100 מ'ל 

'ע–2010. שתה הקיקח ,) ןוקיתו  העש  תארוה   ) תורכשה תעפותב  קבאמה  קוח   .176
לש הקפסה  וא  השגה  הריכמ , לע  רוסיא  םה : וירקיעש  םיקסע , יושיר  קוחל  ןוקית  םג  ףקותל  סנכנ  ( 2010  ) הנש התואב   .177

םירכומ רשא  םירב , וא  תודעסמ  ומכ  םיקסע  םה  ללכה  ןמ  םיאצוי   ) תרחמל העשה 06:00  דע  העשהמ 23:00  רכשמ  הקשמ 
ללוכ טולישה  .לוהוכלא  לש  השגהו  הריכמב  םיקסועה  תומוקמב  טלוב  טוליש  לש  הגצהה  תבוחו  םוקמב ) הכירצל  לוהוכלא 

(. תויצוציפל רקיעב  הנווכה   ) רוכישלו ןיטקל  תואקשמ  תריכמ  רוסיאו  השגה  וא  הקפסה  הריכמה , רוסיא  תועש 
ךוותמ תועצמאב  םיניטקל  ילוהוכלא  הקשמ  לש  הריכמה  רוסיא  תפיקע  תא  עונמל  ןתרטמש  ןישנועה  קוחב  תוארוה  ופסונ 
רוסיא  ) ירוביצ םוקמב  ותוא  ול  קפסלו  ןיטק  רובע  ילוהוכלא  הקשמ  שוכרל  רוסיא  השדח -  הריבע  םרובע : ותוא  הנוקש  ריגב 
םיקזנה רבדב  הרהזא  תבוחו  ותחפשמ ,) גוחב  וא  ןיטקה  לע  יארחאה  םדאה  תמכסהבו  תוחכונב  עצוב  רבדה  םא  לוחי  אל  הז 

.לוהוכלא תכירצמ  םיעבונה  םיירשפאה 
.ןידכ אלש  לוהוכלא  רכומה  קסע , תריגסל  רשאב  הרטשמל  תונתינה  תויוכמסה  ובחרוה  ןכ  ומכ 

םג הנגוע  רושע  רובעכו  םירשעה  האמה  לש  םירשעה  תונשב  רבכ  הניתשלפב  יטירבה  לשומה  תדוקפב  הרסאנ  שישח  תקזחה   .178
לודיגב קוסעל  וטעימ  םיניתשלפה  וליאו  םימסמו , תוירגיסמ  לוהוכלאמ , וקחרתה  םידוהיה  םירגהמה  .ירוטדנמה  קוחב 

םעפל םעפמ  הרצע  תיטירבה  הרטשמה  תונכשה .) תונידמב  םהיחאל  האוושהב   ) הרושמב ותוא  וכרצו  סיבאנקה , לש  ירחסמ 
הפקה יתב   ) םהיתוחוקלל שישח  תקפסאב  וספתנש  םילשוריבו , םכשב  ופיב , הפק  יתב  ילעב  םתצקמ  םירחוסו , םישמתשמ 
םיברע יפלא  תואמ  הסינה  תואמצעה  תמחלמ  .הנש  דע  םייעובש  לש  רסאמ  תופוקתלו  תוסנקל  ונודנ  םה  ילהנמ .) וצב  ורגסנ 
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תיירוטסיה ךיראת , וא  רבחמ  םש  אלל  ; 28.11.2013 ןוליא , ואר : .םימסה  עציהב  הלולת  הדיריל  המרגו  תונכשה , תונידמל 
.שישחו הנאוחירמ  סיבאנאכ  רתא  תובא , תדמח  ץראב  שישחהו  הנאוחירמה 

, ביבא לתב  תיזכרמה  הנחתה  רוזא  ופיב , תויברעה  תונוכשה  םינמיתה , םרכ  ביבא , לת  םורדב  הווקתה  תנוכש  לשמל :  .179
.חותיפה תורייעבו  םילשוריב  עבש , ראבב  דולב , הלמרב , הקוצמה  תונוכשו  הפיחב  תיתחתה  ריעה  תונוכש 

ונמנ רמוחה  ינכרצ  לע  .לבגומ  הפקיהש  תילוש  העפות  טרפב  שישחבו  ללכב  ץראב  םימסב  שומישה  היה  םישימחה  תונשב   .180
שישחל  ) תושדחה הקוצמהו  ינועה  תונוכשמ  םבור  םאלסאה , תוצראמ  םידוהי  םירגהמ  לש  עודי  אל  רועישו  םיברע  רקיעב 

ץראמ שישחה  ןושיע  ילגרה  תא  ואיבה  וקורממ  םילוע  .םס .) לש  גוס  אוה  םגש  הפקל , המוד  דמעמ  היה  תיברעה  תוברתב 
הצרא םתיא  ואיבה  םינמיתה  .תוירגיס  ןושיעל  ףילחת  ןיעמכ  םילכאמה , ךותב  םסה  תא  לשבל  וגהנ  תותבש  יברעב  .םאצומ 

םיימוקמ םירחוס  םישימחה  תונשב  וקפיס  תימוקמה  תכורצתה  תא  .קוחב  רסאנ  אל  םלועמ  וב  שומישהש  תגה , חמצ  תא 
ויה תוינונבל  גיד  תוניפס  .םיה  ךרד  עיגה  הקפסאה  רקיע  .ןדרימו  םירצממ  ןונבלמ , םיננתסממ  רקיעב  הרוחסה  תא  ושכרש 

רוקמ .ףוחל  םילגה  חוכב  םיפחסנ  ויהש  םיבובא  ךותב  שישחה  תוליבח  תא  םיחלוש  ויה  םיחירבמהו  ץראה  יפוחל  תוברקתמ 
םבור  ) םיימוקמ םילדגמ  םג  ויה  .םהילכב  ותוא  וחירבהו  ןוכיתה , םיה  ילמנב  שישח  ונקש  רחוסה , יצב  םיאמי  ויה  ףסונ 

.תיתחפשמה הקלחב  הלדגש  הנטק  תומכ  וקפיסש  םיברע ,)
' ןושיעה ינודעומ  ו' םיקינטיב ' תורואמ  ', ' םיה יפוח  ב' ריעב – ' שישח  ינשעמ  לע  דוצמ   ' הרטשמה הכרע  תישארב 1966   .181

ןמואש בלכ , עצבמב  ףתתשה  הנושארל  .ורצענ  םידושח  תוחפ מ-11  אל  .םימס  לש  הלודג  תומכ  הספתנ  שוליב  תלועפבו 
תרטשמ דקפממו  בגנה  תפנב  תוריקחה  תכשל  שאר  יפמ  עמש  עצבמל , הוולינש  בירעמ ',  ' רפוס .שישח  יוליגל  דחוימב 

תא אוצמל  אקווד  ואלו  ץראב ,) הייהש  ןוישיר  אלל   ) םידוונ םבורש  תליאב , םינשעמה  תא  תולגל   ' התיה הנווכה  יכ  תליא ,
: ואר .שישח – ' ןושיעב  ודשחנש  םייח , תירקמ  תב 18  הרענו  אתא  רפכמ  ןב 16  רענ  םילארשי , ינש  םג  ורצענ  .םסה  רוקמ 

.28.3.1966 בירעמ , תליאב ,' שישח  ינשעמ  לע  דוצמ  '
, םימסה קוחב  הצרפ  התיהש  םושמ  םג  אלא  םילקה  םימסה  לע  םתעפשהל  רשאב  קפסה  לשב  קר  אל  הלקמ  התיה  השינעה   .182

דועב שנועמ , תובורק  םיתעל  וקמח  שישחה  ירחוסש  ידרוסבא  בצמ  רצונ  ךכ  .שישחב  רחס  לע  שרופמב  רסא  אלש 
', םימסה קוחב  הצרפ  לע  העירתמ  תטפוש  : ' ואר .רתויב  הריעז  התיה  תומכה  רשאכ  םג  ןידל  ואבוה  םסה  תקזחהב  םיספתנהש 

.4.1.1971 רבד ,
;31.7.1966 בירעמ , שישח ,' תריכמ  לע  תליאב  רצענ  קינטיב  ; ' 5.9.1965 תוריח , תוריל ,' תובברב  שישח  ספתנ  : ' לשמל ואר   .183

', שישח תקזחא  לע  וסנקנ  ץוח  יחרזא  '
שישחה .םהב  ליעפה  ביכרה  זוכירב  הזמ  הז  םילדבנ  םה  .סיבאנקה  חמצ  לש  םיירקיעה  םירצותה  ינש  םה  שישחו  הנאוחירמ   .184
תומשה .םירוגמה  תביבסל  םאתהב  םייוניכ , רתוי מ-200  רמוחל  שי  תירבה  תוצראב  .השולש  יפ  ךרעב  הנאוחירמהמ  זכורמ 

.הלגניצו 'ה  גנא ג' הָסֵסק , סאפאנ , ףיכ , טניו , ג' סארג , םה : לארשיב  םיצופנה 
םיאודבהמ קלח  .תירבה־תוצראב  וריחממ  שילשכו  תיברעמה  הפוריאב  שישחה  לש  וריחממ  תיצחמכ  םיכומנ , ויה  םיריחמה   .185

הדי רצוק  לשב  ןהו  רבדמה  יכבנב  םתואצמתה  לשב  ןה  עירפמ , ןיאב  טעמכ  לארשיל  םירצממ  םימס  וחירבה  יניסבו  בגנב 
'ל הצ ידי  לע  תוריל  ןויליממ  הלעמל  לש  יוושב  שישח  הנוט  תסיפת  לע  תונותיעה  החוויד  רבוטקואב 1967  .הרטשמה  לש 

הנוט  ' םלועב והשלכ  םוקמב  אלא  לארשיב  קר  אל  םעפ  יא  הספתנש  רתויב  הלודגה  תומכה  התיה  וז  חווידה , יפ  לע  .יניסב 
וכפה חייש  -א- םראשבו בהדב  הביאונב , הבאטב , בהזה  יפוח  .13.10.1967 בירעמ , יניסב ,' 'ל  הצ ידי  לע  הספתנ  שישח 

', הלילבו םויב  ךתיא  םידבוע  םילארשיה  : ' ואר ךכ  לע  .הריוואהמ  דרפנ  יתלב  קלח  ויה  םימסהו  םיריעצ , ימוה  שפונ  ימחתמל 
.31.1.1972 בירעמ ,

תועצמאב החרבהה  םג  .ראודה  תועצמאב  'ב  הראמ שישח  חירבהל  תונויסינ  לע  תונותיעב  חווד  רבכ  םישישה  תונש  יהלשב   .186
־ב  1970 ־ב לפיט  דול  הפועתה  למנב  סכמ  ףגא  .הילאו  ץראהמ  תוסיטה  יווק  תובחרתה  לשב  רתוי  הצופנ  התשענ  תוסיט 

םיזוחא  50 ־כ לש  הילע  רמולכ  דבלב , םירקמ   350 ־ב סכמה  לפיט   1969 ־בש דועב  החרבה , תונויסינ  לש  םירקמ   540
לזרב תוחולמ  םיינרדומ  םילספ  ךותב  שישח  תחרבהל  ןויסינ  יוליג  היה   1970 ־ב רתויב  טלובה  הרקמה  .תוסיפתה  רפסמב 

.9.2.1971 רבד , דול ב-1970 ,' למנב  וספתנ  םיחירבמ   540  ' .ץעו
לויט ןיעמכ  הצרא  ועיגה  'ב  הראמו הקירפא  םורדמ  הדנקמ  היבנידנקסמ , הילרטסואמ  הילגנאמ , םיריעצ  רתויו  רתוי   .187
תשש תמחלמל  המדקש  הנשה  תנשב 1966 , .ושרוג  ףאו  וטפשנ  שישח , ןושיעב  הרטשמה  ידי  לע  וספתנ  םתצקמו  יאלימרת ,

שיא ומשאוה 1,055  המחלמה , רחאלש  הנשה  ב 1968 , םימס .' תרבעב  םידושח  שיא כ' לארשי 492  תרטשמ  הרצע  םימיה ,
תיצחממ רתוי  לעמש 31 . םיאליגה  תצובק  םע  ונמנ  םהמ  קר 27%  לש 114% . רועישב  לודיג  רמולכ  רמוחה , ןושיעב 

בלושמ רסאמל  וא  לעופב  רסאמ  שנועל  וטפשנ  םהמ  .תירבה 41%  תוצרא וא  הפוריא  לארשי , ידילי  ויה   - 54% םימשאנה - 
תיירוטסיה ךיראת , ןויצ  אללו  רבחמ  םש  אלל  ךותב : ואבוה  וללה  םירפסמה   ) יאנת לע  רסאמל  וטפשנ  .רחא 29%  שנועב 

שישח ונשיע  ; ' 12.4.1967 בירעמ , לשמל : ואר  שישחו .) הנאוחירמ  סיבאנאכ  רתא  תובא , תדמח  ץראב  שישחהו  הנאוחירמה 
, רבד שישח ,' ןושיע  לע  יאנת  לע  רסאמל  'ב  הראב םיבדנתמ  ; ' 29.12.1969 בירעמ , תוסנק ,' םלשי  ץוביקה  רבזגו 

.22.7.1969
לע םידבכ  םישנוע  תעבוקש  םימסה  תדוקפל  ןוקיתל  איבה ב-1968  חילצמ , ןיד  ךרוע  היהש  'ל , חגמ ןודיצ־ןהכ  המלש  ח”כ   .188

.קוחב הנושארה  הרמחהה  תאז  התיה  םינכוסמ .” םימסל  רסמתהל  םיניטק  יותיפ  “
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' שישח  ' הלימה הרכזוה  ןהבש  תובתכ   144 ץראהו ) תונורחא  תועידי  איצוהל   ) תירבעה תונותיעב  ועיפוה  תנשב 1966  םא   .189
םיחווידה ל-232. רפסמ  רבכ  הלע  ב-1969  תירוטסיה )' תידוהי  תונותיע   ' בשחוממה רגאמה  יפ  לע  )

השולש םהיניב   ) םיניטק םישימחו  האממ  רתוי  םכותמ  שישח , תקזחה  לע  םימשאנ  ןיד 800  תיב  ינפל  ואבוה  תנשב 1968   .190
אלש םינב  רמולכ  תינאמוהה , המגמל  םיכייש  שישחה  ינשעמ  יכ  רבתסה , רפסה  יתבב  ךרענש  רקסב  . ) ליגב 13 םידלי 

הרוצב םמצע  םע  םימלש  םניאש  םישנא  םה  םינשעמה  בור   ' יכ ונייצ  רקסה  יכרוע  .תויטסילאירה  תומגמל  לבקתהל  וחילצה 
' .וילא םירזוח  ןכלו  רתוי  םיחוטב  םיעוגר , םמצע  םישיגרמ  םה  םסה  תרזעב  .תותיחנ  ישגרמ  תודרחמ , םילבוס  תרחא , וא  וז 

.18.12.1969 ובנ ,
רקיעב הלא  ויה  תירבה  תוצראב  .םיילוש  תויסולכוא  תלחנו  ברעמב  החינז  םסה  תכירצ  התיה  ה–60  תונש  תיצחמל  דע   .191
קלחל סיבאנקב  שומישה  ךפה  םיחרפה  ידלי  תנפוא  תחימצ  םע  לבא  .םסב  שומיש  לע  ורצענש  םיאקירמא  - ורפאו םיאקיסקמ 

םילדגו םיכלוהה  םירפסמה  .תואטיסרבינואב  םיטנדוטס  ללוכ  הובגהו , ינוניבה  דמעמב  םירוענה ' דרמ   ' תוברתמ דרפנ  יתלב 
םימסב שומישה  רוסיא  לע  יתרוקיב  חיש  הנושארל  וררועו  קוחה  יבגל  תויהת  ררועל  ולחה  אלכל  וחלשנש  םירענו  תורענ  לש 

.28.11.2013 ןוליא , .םילק 
העפותב רבודש  ןוויכ  .םילקה  םימסה  ןושיע  תעפות  תא  רקסל  הברהש  יטסילאיצוסה  רבד '  ' ןותיע הז  היה  הרקמב  אל   .192

םייתרוקיב ויה  תובתכהו  םירמאמה  ועבטמ , יטסילרולפ  היה  הזה  הנחמהש  ןוויכו  תדבועה , תובשייתהה  בלל  תרדוחש 
ידלי תוברתל  סחיב  'ב  הראב םג  תע  התואב  ולעש  תוגשההו  תולאשה  חורב  תוגשהו , תולאש  תולעל  וזעה  ףאו  הדימב 

רבוטקואב 1967 לשמל , ךכ  המודכו .) המכו , שינעהל  ךירצ  םאה  קיזמ , תמאב  הז  םאה   ) טרפב סארגה  ןושיעו  ללכב  םיחרפה 
םימסב שומיש  ': ' םיבוט ינב  לש  ףיכ '  – ' תיתרבחה הנכסה  : ' התיה התרתוכש  רבד '  ' ףסומב תבחרנ  הבתכ  ירפ  םרוי  םסרפ 

יטורט םיעשופ  לש  תויצאיצוסא  תוררועמ  שישח ' ןשעמ   ' םילמה .ןותחתה  םלועל  תוכייש  םע  לכה  יניעב  ההוזמ  םירכשמ 
לש םרופיס  .רחא  רופיס  רפסת  וז  הבתכ  .תובולע ]...[  תואטמיסב  ןשע  תופופאו  תוליפא  תוששחמב  םיללוגתמה  םייניע ,

, ההובגה אל  םא  הבוטה ,' הרבחה   ' ינב לש  םרופיס  .םישלב  ינורפסב  קר  אוה  עשפה  םלוע  ןיבל  םניב  רשקהש  שישח  ינשעמ 
םלועה ינב  םיליכשמ  םיריעצ  לש  םתוא , םיבבוסהו  המהוב  ישנא  לש  םרופיס  הנפאל ; עתפל  םלצא  השענ  שישחה  ןושיעש 
ךירעמ ינא  '(: ' עוצקמב הנש  רבכ 20  ינא   )' ביבא־לת לש  םיקיתווה  שישחה  ירחוסמ  דחא  איבמ  ךכל  רושיא  .לודגה ]...[ 

, ררבתמ .תומוקמ ]...[  רסירתמ  רתויב  שישה  תונקל  רשפא  ביבא־לתב  .שיא ]...[   30,000 ־כ ףיכ '  ' םויה םינשעמ  ביבא־לתבש 
הנפא לאכ  וא  עושעש , לאכ  ךכל  םיסחייתמ  םיבוטה־ינבמ  שישחה  ינשעמ  בור  .דוס ]...[  אל  רבכ  הז  םיצצונה  םיגוחה  לצאש 

לע רעטצא  ינא  לבא   ' .ינד רמוא  םינמוקרנה ,' ומכ  הזמ , עגתשא  אל  ינא  ןשעל , קיספהל  ךרטצא  ינא  דחא  םוי  םא   ' .תיתרבח
ןוצרה םא  םג  לבסב , הכורכ  התגשה  םא  םג  םויה , םייחה  וצ  ירה  איה  האנההו  האנה .'' יל  םרוג  ףיכ ' ' הש ינפמ  דואמ , הז 

.20.10.1967 ירפ , .דגנכש ' דצה  רמוא  המ  עומשל  ראשנ  התע  .רשיה  ךרדמ  םימיה  ןמ  םויב  טיסהל  לולע  הגישהל 
, רבד םידימלת ,' םירמוא  המ  ; ' 31.5.1972 םויה , רבד  רעונהו ,' םימסה  ; ' 23.6.1972 רבד , דבואה ,' ןבה  לומ  : ' לשמל ואר   .193

תיבב ב-1972  ךרענש  ןויזופמיסב  . 5.5.1977 רבד , 'ס ,' היתבב שישחב  שומיש  דגנ  תושעל  המ  , ' ןרהא עבג  ; 2.10.1976
םניא לארשיב  םידימלתהמ  םיזוחא  ויפלש 80  רקס  ינותנ  ומסרופ  רוביצה  תואירבל  יצראה  דוגיאה  םעטמ  ביבא , לתב  אפורה 

ןיינעמ רתוי  היהש  המ  .וסניש  ןכתיי  תורשפא  םהל  היהת  םאש  ודוה , .שישח 20%  ןושיעל  םידמעומ  םמצע  תא  םיאור 
תא שייבמ  אוהש   ' ןוויכ ןשעמ , ילארשימ  גייתסהל  ךירצש  ורבס  םיריעצהמ  קרש 10%  הדבועה  איה  רקסב  עיתפמ  הרואכלו 

.8.2.1972 רבד , םימסמ ,' םיגייתסמ   ' .םימס ןשעמה  יפלכ  רעונה  לצא  תונלבוס  לש  הדימ  שיש  וקיסה  םירקוחה  לארשי .' םע 
היזיוולטה עונלוקה , תונותיעה , םיטילקת ,) תועפוה ,  ) הקיזומה םירפסה , תועצמאב  הצרא  האבויש  םיחרפה  ידלי  תוברת   .194

רשפא ךכל  השחמה  .תככורמ  התיה  לארשיב  םיחרפה  ידלי  תוברת  לש  העפשההש  ןייצל  יואר  .םיצוביקב  םיבדנתמהו 
.3.2.1971 דרא , .פופה  חורב  הרשע  שפיטה  ינב  ירדח  בוציעב  הקסעו  בירעמב  המסרופש  הבתכב  תוארל 

םג הזה  בלשב  סאפנ .' ו' ףיכ ' : ' 'ה גנרבה ברקב  ול  ונתינש  םישדחה  תומשה  אוה  שישחה  לש  יומידב  יונישל  םינמיסה  דחא   .195
, בירעמ תורכמתהל ,' םימרוג  הנאוחירמו  שישח  : ' ואר ' ) שישח  ' הלימה דצל  הנאוחירמ '  ' הלימה תונותיעב  הנושארל  העיפוה 

תגהנהב לול '  ' תרובחל רקיעבו  השיפתה –  יונישב  בושח  דיקפת  היה  תיביבא  לתה  המהובה  ישנאלו  םינמאל  (. 24.3.1969
.תע התואב  המסרפתהש  רהוז  ירואו  ןייטשנייא  קירא 

םרוקמש םירחאה  םימסה  לכו   ' שישח ןושיע  לע  רוסיאב  קפס  ליטה  ובש  רבד ,' ןותיעב ' גירח  רמאמ  םסרפ  קוינק  םרוי  רפוסה   .196
ןיריפסא ומכ  םימימת '  ' םימסמ וא  הפקמ  תוירגיסמ , םיתמ  םישנא  המכ  עדוי  ימ  : ' בתכ ראשה  ןיב  הנאוחירמ .' ןוגכ  סובנקב ,

לכמ .תמאב  ןכוסמ  שישחהש  םוקמ  םושב  חכוה  אל  הכ  דעש  רמאנו , ונמצע  םע  םירשי  היהנש  יאדכ  העגרה־ירודכו ]...[ ? 
הדריש היתשה  הכפהנשכ  הקירמאב , שבויה  ימיל  ךכ  לכ  המוד  הזו  .ןכוסמ־תוחפה ]...[  אוה  שישחהש  םירקוחל  עודי  םימסה ,

' .שבויה יעצפ  תא  הקירמא  תקקלמ  םויה  דע  .השרשל  וחילצה  אל  המחולהו  םיקוחה  לכו  ימואל , יתרבח  ןוכתמל  תרתחמל 
.28.8.1970 קוינק ,

םילימה דמצ  שופיחמ  םיאצממ  רתוי  השיש  יפ  םילוע  לשמל , הנאוחירמ ' לודיג   ' םילימה דמצ  לש  תירבעב )  ) לגוגב שופיחב   .197
םילימה תמלשה  ןונגנמב  תולועש  תונושארה  תויצפואה  שולש  יתיב ,' לודיג   ' שופיחה עונמב  םידילקמשכ  הטיח .' לודיג  '

לש יתיב  לודיג   ' ירחא יעיבשה  םוקמב  קר  תועיפומ  תוינבגע  .סארגו  ורדיה  הנאוחירמ , רדסה -  יפל  ןה , תיטמוטואה 
.6.7.2012 ןמלגופ , סיבאנק .'

.םילארשיה םיאלימרתה  לש  םימסה  תכירצ  תוברת  תא  טטרשמה  ףיקמ  רמאמ  םינפ  ןוחטיבל  דרשמה  םסרפ  תנשב 2012   .198
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.לוהוכלאבו םימסב  המחלמל  תימואלה  תושרב  םיריעצו  םיטנדוטס  טקיורפ  תזכרמ  חנ , - ינוב תיגח  איה ד'ר  רמאמה  תרבחמ 
רבמבונ 2012. חנ , - ינוב .הז  ךמסמ  לע  רקיעב  םיססובמ  ןלהלש  םינייפאמה 

ידי - לע לויטה  ירתאל  חרבומ  םקלחו  דעיה  תוצראב  לדג  וא  רצוימ  םקלחש  םימס , לש  ןווגמל  םיפושח  םיאלימרתה  לויטב   .199
םיסוטקקבו היסא ) חרזמ  םורדב  בורל  תויוצמ   ) היזה תוירטפ  םג  שומיש  םישוע  םיאלימרתה  .םירדלב  ידי  - לעו םיאלימרת 

םינימטפמאתמהו תוצירממ ) תובוכרת  לש  ןווגמל  ללוכ  םש   ) יזטסקאה הקירמא .) םורדב  רקיעב  ןילאקסמ (  םיליכמה 
.ןימטקו ד.ס.ל  ןיאקוק , םג  ומכ  אלמ ,' חרי   ' תוביסמ לשו  תוינורטקלא  תוביסמ  לש  ןכלהמב  רתויב  םיביבח  םהיגוסל 

םימסה דחא  .םתוכיאלו  םריחמל  לויטה , תומוקמב  םתושיגנלו  םתונימזל  םאתהב  השענ  םינושה  םימסה  יגוסב  שומישה 
רמוחה  ) םויפוא ןושיעב  םיסנתמ  םקלח  .ןיאוריהה  אוה  םיילארשיה , םיאלימרתה  ברקב  ורדעיהב  טלובש  םייטננימודה ,
םיטעמ לבא  סואלב , םויפוא ' הת   ' תייתשב וא  ודוהבו , דנליאת  ןופצב  םיקרטב  רקיעב  ןיאוריה ,) םיקיפמ  ונממש  ימלוגה 

.רכממ בשחנש  ןיאוריהב  םיסנתמ  דואמ 
, םורדב האוג  תנידמב  םימסה  ימחתמ  הב  םיעודיו  םימס , רחא  רתה  ילארשיה , יאלימרתה  לש  תרתוכה  תלוגכ  תבשחנ  ודוה   .200
', תוביסמ ימס   ' םג ודוהב  םיצופנ  סארא , ' גב עובקה  שומישל  רבעמ  .ןופצבש  הנלמבו  ללא  יטוורפ ג' קמעב  לוסאקב , ילאנמב ,

.ד.ס.ל גוסמ  םייתייזה  םירמוח  םגו  םיצירממ  םירמוח  םיללוכה 
.םהב םירחוסהו  םימסב  םישמתשמה  יפלכ  התדמע  תא  החישקה  תונורחאה , םינשה  הרשע  - שמחב דחוימב  דנליאת , תלשממ   .201
תאז ןיצחהל  אל  םילדתשמ  םלוא  הנאוחירמו ) שישח  רקיעב   ) םימסב שומיש  הב  םישוע  םילארשיה  םיאלימרתה  תאז , תורמל 

(. ודוהב הרוקהמ  הנושב  )
םינשב רתוי  השקונה  סחיה  תובקעב  רקיעב  םיאלימרתה , רובע  רתוי  ישפוח  םימס  םחתמל  תונורחאה  םינשב  הכפה  סואל   .202

יתבמ קלחב  םויפואו  סיבאנק  תורטקמ  ןושיעב  םיסנתמ  םיאלימרתה  .דנליאת  הנכשה -  ץראב  םימס  יפלכ  תונורחאה 
'. החמש הציפ  ןוגכ כ' סיבנק -  םיליכמה  ןוזמ  ירצומ  פג  םיללוכ  םהיטרפתש  החראהה 

םיאלימרתה לש  םימסה  דקומ  תא  הווהמ  היבמולוק  .לוזו  ןימז  וניהש  ןיאקוקה , םסב  דואמ  בר  שומיש  השענ  היבמולוקב   .203
םימסה ילטרקבו  רורטה  ינוגראב  העודי  איהש  תורמל  םירמגנ .' יתלבה  םימסה  ץרא  התוא כ' םינכמ  םקלחו  הקירמא , םורדב 

םימס ימחתמ  .לוזו  ןימז  יתוכיא  ןיאקוק  לשו  תוביסמ  לש  ןדע  ןג  הב  םיאור  םימסה  יבבוח  םיאלימרתה  הבש , עשפהו 
יווילב לגנו  ' גב עסמל  תאצל  ןתינ  הנממש  התרמ , הטנסכו  הנחתרקכ  הילא , םיבורקה  םירוזאהו  הטוגוב  םה  םהילע  םיביבחה 

.ןיאקוק רוצייל  הדבעמב  תוזחלו  ךירדמ ,
אוה םימסה  בבוח  יאלימרתל  היצקרטאה  הב , יוצמה  ןיאקוקל  רבעמ  .סוגאפלג  ייאל  הסינכה  רעשכ  רקיעב  תרכומ  רודווקא   .204
'. אתשקשיק הד  וגוח   ' םילארשיה ידי  לע  הנוכמו  ץימב , ךרצנה  ןילקסמ , אוה  םג  ליכמה  יתייזה , סוטקק  ורדפ , - ןאס סוטקקה 

ץופנ םש  וקלופקאבו , ןוקנקב  הנאוחיטב , םימסה  ימחתמ  רקיעב  םה  םימסה  יבבוח  םיאלימרתה  לע  םיפדעומה  תומוקמה   .205
תא ליכמה  סוטקקה  אוה  אלה  הטויפב , שומישה  םג  עודי  וקיסקמב  .שישחו  הנאוחירמ  סיבנקה -  ירצותב  שומישה  דואמ 

.ןילקסמ היזהה  רמוח 
ידמ ריעב  םירוזפה  ספוש ' יפוק  תואמ ה' תא  םידקופ  םיריית  ינוילימ  .תובר  םינש  רבכ  תגשגשמ  םדרטסמאב  םימסה  תוריית   .206

.הנידמהו ריעה  תפוקל  ורוי  יפלא  תורשע  םיסינכמו  הנש 
תא תולעהל  דעונש  לוהוכלאבו , םימסב  המחלמל  תימואלה  תושרה  תוסחב  םיריעצה ,' ילויט   ' טקיורפ לחה  ב-1996   .207

.לשכנ טקיורפהש  רבתסמ  .םימסב  שומישה  לשב  םימרגנה  םיקזנלו  תונכסל  םיאלימרתה  ברקב  תועדומה 
םימסב המחלמל  תושרהמ  תואירבה , דרשממ  ץוחה , דרשממ  הלשממה , שאר  דרשממ  םיריכב  תחלשמ  ודוהל  האצי  ב-2003   .208
האצות ראשה  ןיב  ןה  וללה  תורגסמה  יתש  .הנידמה  םעטמ  היעבל  ןורתפ  תתל  תורשפאה  תא  ןוחבל  ידכ  םיפסונ , םימרוגמו 

.הזה רוקיבה  לש 
תידוחיי תרגסמ  תמקהב  ךרוצה  .םימסב  שומישמ  ועגפנש  םיאלימרתל  ילופיט  זכרמכ  תנשב 2002  םקוה  ןוזיא ' רפכ  '  .209

לעופ ןוזיא  רפכ  תוליגר .'  ' תוילופיט תורגסמב  לופיטל  םימיאתמ  םניא  םג  ןכלו  םינמוקרנ  םניא  םהש  ןוויכ  רצונ  םיאלימרתל 
.ותמקהב העייס  םג  רשא  לולסמל ' הרזחו  ןוזיא   ' תתומעו םימסב  המחלמל  תושרה  ידי  לע  ךמתנ  אוהו  תיטרפ  תנוכתמב 

.שדוחל איה כ-9,000 ש'ח  ותולעו  םישדוח  ךשמנ 3-4  לופיטה  .ןותנ  ןמז  לכב  םדא  - ינב  24- כב לפטל  ךורע  רפכה 
תורכמתהה ינפלש  בלשב  םהל  עייסלו  םיאלימרת  לש  תויעבל  ינושאר  הנעמ  תתל  הרטמב  םקוה ב-2004  ילארשיה ' תיבה  '  .210

שגפמ םוקמכ  שמשמ  תיבה  לולסמל .' הרזחו  ןוזיא   ' תתומעו םימסב  המחלמל  תימואלה  תושרה  ופתתשה  ותמקהב  .םימסל 
, םיילארשי םיטרסו  הקיזומ  םינותיע , תואנדס , תואצרה , ןוגכ  םיתורישו , תויוליעפ  ןווגמ  קפסמו  םילארשי  םיאלימרתל 

.ץראל םריזחהלו  םצלחל  ךרוצ  שיש  םיריעצל  עויסו  הנושאר  הרזעו  םימסב  שומיש  תעינמל  תוליעפ  ףסונבו  ןופלט  טנרטניא ,
' םחה תיבה   ' קפיס םויה  דעו  זאמ  . 4.7.2014 דוד , .המילשמ  האופרבו  ךוניחב  םיקסועה  םילארשי  גוז  ליעפמ  םחה ' תיב  תא ה'

םקוה ומשלש  הרטמה  תא  תתרשמ  הניאש  קר  אל  הזה  תיבה  תמקהש  םיסרוגה  שי  .הקוצמב  םיאלימרת  יפלאל  ינושאר  הנעמ 
םושמ הב  שיש  ןוחטב ' תשר   ' ןיעמ רשפאמ  ומויק  .העפותה  לש  דודיע  םושמ  וב  שי  הנווכב  אלש  אלא  םימסה ,) עגנ  תנטקה  )

.ךתוא ץלחל  עדייש  ימ  שי  לופית , םא  םג  םימסב : תוסנתהל  ףיקע  דודיע 
יניס בחרמ  תא  להינש  ימו  םינחנצב  רבעשל  מ'מ  אוה  סונגמ  .סונגמ  קיליח )'  )' לאיחי אוה  הזה  םוחתב  תרכומה  תומדה   .211

לש םיפתושמ  םיטקיורפ  לוהינל  רבע  םירצמ , םע  םולשה  םכסה  תרגסמב  יניסמ , לארשי  תגיסנ  רחאל  .םינגהו  עבטה  תושרב 
שקובמ ץעויל  סונגמ  ךפה  הרהמב  .קוחרה  חרזמה  םע  ולש  ןמור ' לחה ה' וז  הפוקתב  .תורייתהו  תוברתה  םוחתב  ןפיו  לארשי 
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וליצה רשא  תובר  ץוליח  תוחלשמ  קיליח  ליבוה  םינשה  ךשמב  .םינשה  ןתואב  החרזמ  רוהנל  ולחהש  םילארשיה  םיאלימרתל 
תפעוסמ תשר  םקר  ותוליעפ  ךלהמב  .הקירמא  םורדו  קוחרה  חרזמב  הדקמתה  ותדובע  רקיע  יעבט , ןפואב  .םילייטמ  תואמ 

רואלו םינשה  םע  .ילארשיה  ץוחה  דרשמ  םע  קודה  הלועפ  ףותיש  ךות  םלועה , יבחרב  םינוגראו  תויושר  םע  םירשק  לש 
, ולעופ לע  הרקוה  תואל  ' ) ימואלה ץלחמה   ' יוניכל הכזו  ילארשי  סותימל  סונגמ  ךפה  םוחתב , םידקתה  תורסח  ויתוחלצה 

יקרפמ דחאב  העיפוה  תינוגססה  ותומד  .( 2005- תנשב לארשי  תנידמ  לש  תואמצעה ה-57  םוי  לגרל  האושמ  קילדהל  רחבנ 
תרקבמ .םהייחב  סיבאנקה  תובישח  ללוכ  םיאלימרתה , םלועב  תיטסירומוה  טבמ  תדוקנמ  תקסועש  סרפסקא ,' יבלמ   ' הרדסה

.19.7.2013 דמלמ , ארונ .' הכבתסהש  םיל  רבעמ  םיקוורה  תביסמ   ' הרדסה תא  התניכ   Ynet לש היזיולטה 
תוריחבה תוכרעמ  לכב   ) הפתתשה איה  .הרשע  - שמחה תסנכל  תוריחבב  הנושארל  הדדומתהו  ב-1999  המקוה  הגלפמה   .212

הגלפמ התויהב  בשחתהב  לטובמ  אל  רועיש  םיעיבצמה -  זוחאמ  לש 1%-1.35%  רועישל  התכז  איה  הפתתשה  ןהבש 
.דחא אשונ  לע  תגתוממה 

הבצינ הנאוחירמה ' לש  היצזילגלל  השירדה   ' גרבנטכרט תדעו  לש  טנרטניאה  רתאב  רוביצה  תועצה  רודמב  ןכ , יכ  הנה   .213
רפסמ תנטקהל  העצההמ  וא  היזיוולטה  תרגא  לוטיבל  העצההמ  רתוי  תירלופופ  המישרה , שארב  הכורא  הפוקת  ךשמב 

.6.7.2012 ןמלגופ , .הלשממב  םירשה 
רדסה תרפהל  דשחב  ורצענ  םכותמ  .הנגפהב 23  ופתתשהש  םיריעצ  הלילה 30  ךלהמב  הריקחל  הבכיעו  הרצע  הרטשמה   .214

.םימס תוריבע  ןיגב  ורצענ  םיפסונ  העבשו  ירוביצה ,
טפשמ תיבמ  הלביקו  הרטשמה  השקיב  ףסונב  .םיימויל  ףקתה  םילשורימ  הקחרה  וצ  םע  הנגפהה  ינפל  םוי  וררחוש  םיינשה   .215
רמואה קוחה  תא  טטיצ  טושפ  ומצע  וצה  הרטשמה , תורבודב  תאז  וגיצה  תוחפל  ךכ   ) עוריאה םויק  תא  רסואה  וצ  םולשה 

ןיאש ירה  םישנא  יפלא  קובסייפב  וילא  ומשרנו  רושיא  ןיא  עוריאלש  ןוויכמו  רושיא  ךירצ  שיא  לעמ 500  לש  עוריא  לכש 
(. ומייקל

(20 עצוממה : ליגה   ) םדא ינב  תואמ  המכ  םש  וחכנ  לעופב , : ' םהלש יטילופה  גולבב  ירבעו  רדיינש  לש  םחוויד  יפ  לע   .216
רתויו הנגפה  ומכ  תוחפ  ןמזה  בור  הארנ  עוריאהו  המיענו  העוגר  התיה  בגא , הריוואה , .םילודגה  תרושקתה  ילכ  לכמ  םיגיצנו 

לש ימשרה  דעומה   ) תוצח ינפל  תועש  םידרווה  ןגל  השיגה  שיבכ  תא  המסח  הרטשמה  .לביטספ  וא  לודג  קינקיפ  ומכ 
תורדש לע  הרזחב  ולע  תוצחבו  תואמסיס  וקעצ  ילמיס , גנאב  וקילדה  רקאס , ןגל  ודרי  ופסאתהש  םיניגפמהו  עוריאה ) תליחת 

, םוסח היה  הלילב , ןיטולחל  שוטנו  ידדצ  בוחרב  אצמנש  םידרווה , ןגל  שיבכהש  ןוויכמ  .םידרוה  ןג  ןוויכל  ןיבר  קחצי 
זאו העש  יצחכ  ךשמ  העונתל  עירפהל  םהל  הנתנ  הרטשמה  .יזכרמ  תמוצ  ומסחו  יטיס  המניסה  לומ  םיניגפמה  ודדוגתה 

חותפל ידכ  שיבכה  לע  םירבוע  םיבוכר  םירטוש  ביבא –  לתב  םישיבכה  תומיסח  תפוקתמ  תרכומה  הניטורה  םע  הליחתה 
.האלה ןכו  םתוא  םיבכעמו  השולש  םינש  םיפטוק  םייומס  םירטוש  הלילח , םירזוחו  םירזפתמ  םיניגפמה  העונתל , ותוא 

ותרטמב קבדו  תמוצב  הלעמל  הלומההמ  ףייעש  ימ  לכ  לש  לודג  םינשעמ  קינקיפ  רקאס  ןגב  הטמל  ול  שרפנ  ליבקמב 
הלעמל רתוי  תרעוס  טעמ  תחאו  הטמל  הטקש '  ' תחא תונגפה , יתש  םצעב  ויהש  ךכ  .יבמופב  ןושיע  עוריאה : לש  תירוקמה 

.20.4.2014 ירבעו , רדיינש  .ךרעב ' שיא  תונב 200  ןהיתש  טעמ ,) קר  לבא  )
שקיב ' ) ץראה  ' בתכל רמא  הנאוחירמ  לש  היצזילגל  ןעמל  העונתב  יזכרמ  ליעפו  םוחתב  קיתוו  ליבומ  טנרטניא  רתא  ךרוע   .217
העפות ירה  וז  .הנאוחירמל  דסממה  סחיב  ירוטסיה  יונישל  איבהל  היופצ  םייתיבה  םילודיגה  תחירפ  (: ' םש םוליעב  ראשיהל 

לת וא  קרוי  וינב  םילדגמה  לכ  תא  רוצעל  רשפא  יא  .אמור  וא  ןודנול  ירברפב  תורידה  לכב  שופיח  ךורעל  רשפא  יא  .תיממע 
איהו הטמלמ  תחמוצש  הבחר  העפות  הפ  שי  .עשפה  תוחפשמל  וא  רורט  ינוגראל  ךלוה  ףסכהש  רתוי  ןועטל  רשפא  יא  .ביבא 

ינכרצל תויושרה  ןיב  קחשמה  יללכ  תא  ןיטולחל  הנשמש  העפות  וז  .םלועב  םינוילימ  לש  גהנמו  לגרה  ןוצר , תפקשמ 
היצזילגל אקווד  היהי  ןורתפהש  וניבי  תויושרה  םג  רבד  לש  ופוסב  לבא  ןמז , תצק  חקיי  דוע  ילוא  הז  יתכרעהל , .הנאוחירמה 

.6.7.2012 ןמלגופ , .הללפהו ' רוסיא  אלו 
םינשב : ' בתוכ עגרל ' םידובא   ' טרסה רצויו  רעונ  ינב  ברקב  תונכוסמ  תויוגהנתה  אשונב  תואנדס  החנמו  םילעב  ןמפיוק , ריאי   .218

לכ וא  סייפס ' ', ' ןוטוסבמ ', ' איג סיינ   ' ומכ תומשו  תויצאירו  ןומה  ול  שי  שדח , ןקחש  לארשיב  םימסה  קושל  סנכנ  תונורחאה 
היה ןתינש  ןוויכמ  תויצוציפ ' ימס   ' םשה םהל  קבדוה  םימילש  םימס , םתוא  .ותוא  תונכל  ןוכנל  בשח  םימסה  רחוסש  רחא , םש 

לאיצנטופבו םהב  שומישבש  הנכסה  תא  והיז  הפיכאה  תויושר  רמולכ , .קוחל  ץוחמ  ואצוה  היצוציפ , לכב  םגישהל 
ואצמ םימסה  ירחוס  .ץורח  ןולשיכ  הלחנ  םהב  המחלמה  אלמ : הפב  רמול  ןתינ  םויכ  .םהב  םחליהל  וטילחהו  תורכמתהה 
תעדל בושח  .פאסטאוו ]...[  תוצובק  תויתרבחה , תותשרה  טנרטניאה , ךרד  רעונה  ינבל  םתלוכרמ  תא  ץיפהל  תושדח  םיכרד 
ןוויכמ ךא  .םימס  ןושיע  תעב  םילבקמש  השוחתה  תא  המדמש  השוחת  םירצוי  םהימודו  איג ' סיינ   ' ומכ תויצוציפה  ימסש 
וליפאו הדרח  יפקתה  תויונרפל , םורגל  םילולע  םה  .המכ  יפ  הקזח  םהלש  העפשהה  םיימיכ  םירמוחמ  םיבכרומ  ולא  םימסש 

תורכמתהה רושימ  תא  שי  תויצוציפה  ימסב  .תורכמתהה  טנמלא  םג  ףסונ  הלאל  .םהב  םישמתשמל  םייטוכיספ  םיבצמל 
המל דוגינבש  ירעצל  דיעהל  לוכי  ינא  רישעה , ינויסינמ  .ןיאורה  תמגוד  םישק  םימס  ומכ  קוידב  םסה  תא  בייח  ףוגה  יזיפה :

.22.9.2014 ןמפיוק , .רעונה ' ינב  ברקב  רקיעב  םייטוכיספ , םיפקתהלו  תויונרפל  םורגל  לולע  סיבאנק  םג  םיבשוחש - 
ךמות יאקירמאה  רוביצה  בור  הירוטסיהב  הנושארה  םעפבש  אצמ  ב-2013  םסרפתהש  פולאג  ןוכמ  לש  רקס  לשמל , ךכ   .219

.תובשנמ יונישה  תוחורש  הארנ  לארשיב  םג  .קויד  רתיל   58% סיבאנק -  לש  היצזילגלב 
יאוול תועפותו  תולחמ  לע  לקהל  תנמ  לע  םילוחל  יאופר  סיבאנק  תקפסאב  לארשיב  תואירבה  דרשמ  לחה  תנשב 2008   .220
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  << רתאב רמאמה  ףדל 

תוליעפל תונושארה  םינשב  .תואירבה  דרשמב  ךכ  לע  הנוממה  רושיאבו  החמומ  אפור  תצלמהב  הנתוה  רושיאה  .תומיוסמ 
המכסה הגשוה  ילויב 2011  .תואירבה  דרשמל  ןהו  םילוחל  ןה  יאופר  שומישלו  םירקחמל  םתרצות  תא  םיאלקחה  ומרת 

תווח ו-8  יאופר  סיבאנקב  םישמתשמה  םילוח  כ-5,500  לע  חווד  הנש  התואב  .לארשיב  יאופרה  סיבאנקה  ףנע  תרדסהל 
קר כ-30 םכותמ  רושיאב , הנאוחירמ  םיכרוצה  םילוח  לע 8,744  תואירבה  דרשמ  חווד  רבכ  .הפורתה ב-2012  תא  תולדגמה 

.6.7.2012 ןמלגופ , .יצחו  רטמ  לש  יברימ  הבוגב  םיליתש  הרשעל  ןתינ  רושיאה  .םמצעב  לדגל  םישרומ 
, םינשעממ ןיע  םילעהל  םירטושל  הרוה  ןהכ , ידוד  בצינ  בר  הרטשמה , 'ל  כפמ יכ  תילארשיה  תונותיעב  םסרופ  רבכ ב-2007   .221
םא םג  הרטמה , : ' יכ בתכנ  הבתכב  .רחס  תונווכב  אלו  סארג  וא  שישח  לש  תימצע  הכירצב  רבודמ  יכ  רורב  םהבש  םירקמב 
םהש םידומ  רעונה  ינבמ  םיזוחא  םיטנדוטסהמ ו-15  םיזוחא  רתוי מ-30  םירקסהמ , קלח  יפ  לע  .הרורב  תודגנתה , תררועמ 

רדגומ םימס  ןושיע  םא  םג  םישנא , לש  וזכ  תומכ  סלכאל  םיכורע  אל  ךכ , םג  םיאלמה  רצעמה  יאת  .םילק  םימס  םינשעמ 
ןנחוי בצינ  בר  הרטשמה , 'ל  כפמ םיקה  ב-2015  (. 18.10.2007 הזמל , ' ) .ךכ רדגומ  ןיידע  טלחהב  אוהו  קוחה , לע  הריבעכ 

לש ופוסב  ןאכ  הרקיש  המ  : ' ונינד רמא : עבש  ראב  רחסמה  תכשל  ירבח  ינפב  האצרה  תרגסמב  .אשונה  תניחבל  תווצ  ונינד ,
םא .הז  תא  גישהל  ידכ  תובוחרב  בבותסי  ףסכ  ול  ןיאש  ימו  יאופר , רושיא  ומצעל  ןגראל  לכוי  ףסכ  ול  שיש  ימ  לכש  רבד ,
תא השענ  ואוב  םיילאגלל , םימסהמ  קלח  ךופהל  וא  הללפה , יאל  שומישהמ  קלח  ךופהלו  קוחה  תא  תונשל  םיצור  ונא  תמאב 

.תובר תובוגת  הדילוהו  רוביצה , תא  המיהדה  תאזה  העיתפמה  תואטבתהה  (. 27.5.2015 ןלוג , '. ) רדוסמ הז 
דומע 97. , 1998 רנטייה ,  .222

.19.6.2014 הצוח ,  .223
תא שיחממש  תועמד  דע  קיחצמ  עטק  הז  ןקז .' ומכ   ' דקור רלימ  רידא  תא  םיאור  רוזמר '  ' הרדסב תויסאלקה  תונצסה  תחאב   .224

.הדח הרוצב  ירודה  רעפה 
.23.9.2014 סקופ ,  .225

.רלטס ןימומ  ןחל : ןמגיז , דוד  םילימ : תויחל .' בהוא  : ' ךותמ  .226
www.baligam.co.il  .227

המחלמ רדגב  רבכ  אוה  הטימב  הבכשהה  לש  עודיה  סקטה  .םיריעצ  םידליל  םג  םויה  העיגמ  תינורכה  תופייעה  תעפות   .228
, םידומילל םיפייע  םיעיגמ  םיטנדוטס  רפסה , תיבל  םיפייע  םיעיגמ  םידליש  איה  תואצותה  תחא  .תובר  תוחפשמ  לצא  הדובא 

(. רבמצד 2013 רלטרב , - טנילפ  ) הדובעל םישושת  םיעיגמ  םירגובמ  רתויו 
.2013 ןהד , ראשה : ןיב  ואר   Y-רוד ה לש  הקיזומה  םלוע  לע   .229

.25.3.2013 זועמ ,  .230
' רכוסה ירברבג   ' לש םתעפוהל  םוצעה  שוקיבה  .לארשיב  תיגלטסונ  העפוהל  זיוב  טירטסקבה  תקהל  העיגה  יאמב 2015   .231

תא ןהו  ןמלועב  הקיזומה  תובישח  תא  ןה  שיחמה  םירשעה  תונש  יהלשב  תוריעצ  דצמ  הלאוו ) תבתכ  םתוא  התניכש  יפכ  )
(, תב 26  ) תונייאורמה תחא  .תורענו  תודלי  ןתויהב  ילקיזומה  ןמעט  תא  ובציעש   MTV לש רצויה  תיבמ  תואשילקה  תעפשה 
? לארשי םכמולש  המ  .הרזחב  תוחרוצ  ןלוכ  םילאוש  טירטסקבה  המ  הנשמ  אל  : ' ךכ היווחה  תא  המכיס  העפוהב , התיהש 

םיחירקמ םהייחל , סולפ  תונשב ה-40  םירוחב  .תוחרצ  ןאכ -  תויהל  םיחמש  ונחנא  .תוחרצ  חמש ? תושעל  ןתאב  .תוחרצ 
התייה .תתתתתתתבהואמ  ינא  םמהמ  הזיא  ךיתח , הזיא  דאגיימוא , ביבסמ : תונבו  המבה  לע  םידקורו  םיצפוק  סרכ , םעו 

.20.5.2015 גינוה , ואר : יגלטסונה  עוריאה  לע  .ןהלש ' תודליה  תבהא  ביבס  ודחאתה  ןלוכ  .הבוט  הריווא 
www.youtube.com/watch?v=DEshTuZnC9g  .232

תובכרומ תא  תקדובש  הנכות  תועצמאב  םייראלופופ  םיריש  לש  םיטסקטה  תמר  תא  ןוחבל  הטילחה  "ב  הראב הידמ  תרבח   .233
, פופ קור , יריש  תונורחאה -  םינשה  ב-10  יזכרמה  דעצמה  שארב  תועובש  תוחפל 3  ויהש  םיריש  וחתונ 225  .הפשה 

.Powell-Morse, 18.5.2015 התיכ ג .' לש  המרה  תא  תמאות  תעצוממה  המרה  יכ  אצמנ  .פוה  פיהו  ירטנואק 
ילויט 'ל , וחב הדובע  תונחמו  תונטייק  ןוגכ  םימדוק : תורודב  ויה  אלש  'ל  וחל העיסנ  יסופד  ורצונ  ובש  ןושארה  רודה  םג  םה   .234

.לגרודכ ילויטו  הווצמ  תבו  הווצמ  רב 
.TNS ימואלניבה םירקסה  ןוכמ  תועצמאב  הפוריא  יבחרב  םירגוב  ברקב 5,254  ךרענ  רקסה   .235

.5.3.13 ןמרבליז ,  .236
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